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APRESENTAÇÃO

A complexa relação cultural entre Brasil e Portugal encontra 
uma importante síntese na coletânea de textos Do Brasil: fascínio e 
miragem, de Eduardo Lourenço, em que se exploram as diferenças 
de perspectiva que os dois países têm acerca de si próprios e do 
outro quando o assunto é a experiência histórica comum e seus 
desdobramentos. Componente central para o delineamento de tal 
diferença seria, para o crítico, a predominância, no Brasil, de um 
olhar projetivo, um interesse pelo seu vir-a-ser enquanto coletivi-
dade, na mesma proporção que Portugal adotaria um olhar retros-
pectivo, ancorado no passado. Em um dos textos que compõem 
o volume – significativamente aquele que versa sobre a celebra-
ção dos 500 anos de existência do Brasil –, Lourenço identifica a 
ausência de Portugal no horizonte da efeméride brasileira, a cujo 
propósito ele observa: “É óbvio que aqueles quinhentos anos se 
referem à História, à inscrição do Brasil num quadro temporal que 
o ‘descobridor’ partilhava, na convicção de ser um quadro univer-
sal. Como comemorar essa inscrição sem o inscritor, seja ele qual 
for? Todavia, a fiar-nos no relógio onde conta o seu tempo próprio 
– aliás, amputado da sua cronologia indigenista – é assim que o 
Brasil se deseja comemorar. Sozinho, numa autonomia histórica e 
ontológica, como se fosse filho do Sol ou da espuma do mar, Apo-
lo ou Vênus das nações, imagens míticas que tão bem quadram à 
sua portentosa sedução.”

Este diagnóstico do crítico poderia servir de explicação ao que 
se passou recentemente com o projeto do Ministério da Educação 
brasileiro para a reformulação do ensino básico, no qual não se 
incluía a literatura portuguesa no quadro de conteúdos. No entan-
to, quando se atenta para a reação dos vários setores da socieda-
de brasileira a tal supressão, responsável por seu reexame, vê-se o 
grau daquela complexidade, o quão difícil é assumir-se que o afas-
tamento formal entre os dois países, iniciado com a proclamação 
da independência do Brasil, redundou num radical apagamento de 
Portugal do campo de interesse dos brasileiros.

Assim é que o ensino e a pesquisa da produção literária portu-
guesa mantêm-se constantes e consistentes no âmbito acadêmico 
brasileiro, o qual vem funcionando como rico ponto de encontro 
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das experiências literárias em língua portuguesa, contribuindo para 
a manutenção do “fascínio” e demonstrando que as diferenças de 
perspectiva não são necessariamente um entrave para a troca de 
experiências culturais as quais, por sua vez, ajudam-nos a refletir 
sobre a eficácia em pensar-se o texto literário como produto deri-
vado de um contexto geográfico rigidamente definido, submetido 
à ideia de nacional. 

Tendo por base as complexidades aqui brevemente expostas, 
em sua XXVI edição o Congresso Internacional da ABRAPLIP – 
pela terceira vez sediado na Universidade Federal do Paraná – pro-
pôs o mapeamento do ensino e da pesquisa da literatura portugue-
sa no Brasil e no mundo, para tanto acolhendo trabalhos voltados 
para a literatura portuguesa, bem como aqueles que a colocassem 
em diálogo com outras literaturas, vernáculas ou estrangeiras. Os 
textos compilados nestes Anais são uma significativa amostra do 
grande mapa. 

Prof.ª Dr.ª Patrícia da Silva Cardoso
Presidente da ABRAPLIP

Gestão 2015-2017
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O ENTRECRUZAMENTO ENTRE O EU E O 
OUTRO DIANTE DA ESFERA PÚBLICA E PRIVADA 
CONSTRUÍDA EM O HOMEM DUPLICADO, DE 

JOSÉ SARAMAGO1

Aline Santos Pereira

INTRODUÇÃO

Considerando a obra O homem duplicado, de José Saramago2, é 
possível afirmar que, diante de tal texto, o leitor depara-se com um 
exímio jogo identitário delineado entre as páginas. A figura de Ter-
tuliano Máximo Afonso, professor de História em uma escola de 
ensino secundário, personagem central da trama, transmite, face à 
situação enfrentada, sentimento de angústia e dúvida ao questionar 
o próprio eu e buscar-se a si mesmo no outro e vice-versa. A partir 
desse contexto, este estudo procurou compreender, tendo em vis-
ta as influências entre os espaços público e o privado, a construção 
identitária do personagem central de Saramago (2008), pontuan-
do acerca das turbulências vivenciadas por Máximo Afonso a fim 
de sanar questionamentos sobre sua existência e o que o qualifica 
como indivíduo único e real. 

Desse modo, acerca da metodologia empregada nesta pesquisa, 
houve seleção, leitura e reflexão bibliográfica, contrastando, assim, 
textos teóricos com a obra literária. Isso posto, a partir de Augé 
(1999) e Hall (2015), elencou-se ponderações sobre a construção 
identitária do sujeito, a relação entre o eu e o outro, assim como a 
crise identitária enfrentada pelo indivíduo. Além disso, discutiu-se, 
a partir de concepções de Sennett (1988), sobre o entrelaçar do eu 
e do outro nas esferas pública e privada. Vale ressaltar que todo o 
arcabouço teórico esteve em constante ligação com a obra literária 
a fim de problematizar a construção identitária do sujeito de Sara-
1 Este trabalho é a versão preliminar de um artigo mais aprofundado enviado para 
publicação em uma revista científica.
2 Nesse estudo, apesar da obra em questão ter sido publicada primeiramente em 
2002, adotou-se a edição de bolso publicada pela Companhia das Letras em 2008.
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mago e o quão influente os espaços público e privado se apresen-
tam nas decisões tomadas pelo personagem central, tornando-o 
indivíduo único e plural. 

Assim, é necessário ressaltar que tal estudo se caracteriza como 
um breve recorte visto a grandeza da obra posta em pesquisa. 
Logo, este artigo constitui apenas uma pequena peça do prisma 
de conhecimentos que poderão ser articulados a partir da obra 
literária selecionada.

A CONSTRUÇÃO DO EU EM TERTULIANO MÁXIMO 
AFONSO

Tendo em vista a busca identitária, são apresentadas, desde 
as primeiras páginas, características psicológicas do protagonista: 
“Na verdade, Tertuliano Máximo Afonso [...] vive só e aborrece-
-se, ou, para falar com exactidão clínica que a actualidade requer, 
rendeu-se à temporal fraqueza de ânimo ordinariamente conheci-
da por depressão” (SARAMAGO, 2008, p. 7); porém o narrador 
esclarece, ainda, que outros passam por essa situação, ficando evi-
dente que esse estado emocional não é o que diferencia o perso-
nagem, apesar de o compor, mas deve-se atenção ao nome que 
ele recebe: “[entretanto] nenhum [outro] que tivesse a desgraça de 
chamar-se Tertuliano” (SARAMAGO, 2008, p. 8). Portanto, per-
cebe-se que a escolha do nome do personagem não é em vão, há 
o emergir de uma característica única dele em meio a determinada 
situação possível de ser partilhada por outros (a depressão), a isso 
delineia-se um dos aspectos iniciais na construção da identidade 
de Tertuliano.

Os questionamentos que acometem Máximo Afonso surgem a 
partir do momento em que ele, ao locar um filme intitulado Quem 
Porfia Mata Caça – sugerido por um professor de Matemática, co-
lega de trabalho, com a justificativa de que o filme iria ajudá-lo a 
se animar, visto que o amigo julgava-o aborrecido –, percebe em 
um ator secundário a figura dele mesmo, não como uma metáfora, 
mas como um duplicado, igual no sentido físico. A partir dessa 
descoberta, o protagonista mergulha em dúvidas sobre seu eu e o 
outro e em meio a um devaneio e vendo a si mesmo no outro e o 
outro em si, o personagem questiona-se acerca da legitimidade do 
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seu próprio eu: “Serei mesmo um erro, perguntou-se e, supondo 
que efetivamente o sou, que significado, que consequências para 
um ser humano terá saber-se errado. [...] Que é ser um erro” (SA-
RAMAGO, 2008, p. 24).

A partir desses questionamentos do personagem, pode-se 
aludir às concepções de Marc Augé (1999), presentes na obra O 
sentido dos outros: atualidade da antropologia, sobre o movimento de 
reconhecimento do outro e a transformação que isso causa no 
eu, tomando esse conhecimento como “segunda natureza”. Ao 
descobrir o ator idêntico a si, Tertuliano reconhece uma outra na-
tureza externa a ele e que, aos poucos torna-se interna, uma vez 
que ao admitir o duplicado, ele também o integra em sua própria 
identidade. Percebe-se tal integração do outro a partir da busca 
que o protagonista depreende para encontrar o nome do sósia: 
Daniel Santa-Clara (nome artístico de António Claro). 

A respeito dos primeiros passos do personagem central em 
meio a uma descoberta que mudaria a vida dele, tem-se o emergir 
de um “efeito perturbador do encontro com o outro” (AUGÉ, 
1999, p. 26), uma vez que a revelação do nome António Claro, 
para Tertuliano, seria o início da ruptura do eu, da hibridização do 
sujeito individual tendo em vista a presença do outro, o que, de 
certa maneira, foi tão perturbador para o protagonista a ponto de 
ele pôr à prova a própria identidade.

Ao longo da narrativa, outro aspecto é merecedor de atenção: 
a presença do senso comum de Tertuliano Máximo Afonso como 
um personagem ativo da trama e inerente ao protagonista. O sen-
so comum, assim denominado durante os capítulos, constrói-se 
como uma parte do eu do professor, algo ligado à consciência, 
porém por vezes marcado pela ideia de independência ante o 
protagonista, uma voz que reverbera no indivíduo de Tertuliano 
aconselhando-o nas decisões tomadas em uma espécie de diálogo 
interno, diálogo com o próprio eu. Porém, é necessário ressaltar 
que em algumas situações as quais o senso comum se apresenta, o 
protagonista tenta dispensá-lo, alegando que, pelo pouco entrosa-
mento entre eles, as ideias postas não são viáveis. Pode-se reconhe-
cer que a presença do senso comum é o âmago de Tertuliano, ou 
seja, o espaço mais íntimo do eu do personagem. Isso fica evidente 
nos trechos: “Tertuliano Máximo Afonso abriu a boca para res-
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ponder, se a expressão abriu a boca é permitida tratando-se de um 
diálogo todo silencioso, todo ele mental, como foi o caso deste, 
mas o senso comum já ali não estava, tinha-se retirado sem ruído” 
(SARAMAGO, 2008, p. 52) e “o papel do senso comum na histó-
ria da vossa espécie nunca foi além de aconselhar cautela e caldos 
de galinha, principalmente nos casos em que a estupidez já tomou 
a  palavra e ameaça tomar rédeas da acção” (SARAMAGO, 2008, 
p. 138 e 139).

Em meio às turbulências narradas, surge uma reflexão advinda 
de Maria da Paz. Mesmo sem saber o que o companheiro está 
passando, a moça, em um movimento de compreensão e compla-
cência, murmura a ele que “o caos é uma ordem por decifrar” (SA-
RAMAGO, 2008, p. 90), afirmando ainda que mesmo ordenando 
determinado caos, avança-se para dentro de outro a ser ordenado, 
metáfora que pode, assim como o provérbio português, apresentar 
outro paralelo com a situação de Tertuliano. Sob esse aspecto e 
tendo em vista a ótica da construção identitária, em A identidade 
cultural na pós-modernidade, Hall (2015) apresenta concepções acerca 
da identidade que vão de encontro com a interpretação de Maria 
da Paz. O estudioso afirma que o indivíduo moderno sofre uma 
“crise de identidade”, ou seja, não há mais espaço para indivíduo 
estável, mas a descentralização, fragmentação ou deslocamento da 
identidade do sujeito, assim “essas transformações estão também 
mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos 
de nós próprios como sujeitos integrados” (HALL, 2015, p. 10). 

Dessa forma, a busca pela ordem no caos vivenciado pelo pro-
fessor de História pode ser ligada à crise identitária sugerida por 
Hall (2015), uma vez que o caos de Tertuliano surge na instabilida-
de e no questionamento que o protagonista constrói sobre o pró-
prio eu e, a partir disso, ele perde sua suposta estabilidade identitá-
ria, visto que “a identidade plenamente unificada, completa, segura 
e coerente é uma fantasia” (HALL, 2015, p. 12). O personagem 
passa, portanto, a fragmentar-se na busca por novos horizontes 
que possam suprir, ou mesmo organizar, as dúvidas que o conso-
mem. É possível, ainda, corroborar com Augé (1999), uma vez que 
a crise de identidade pode ser considerada reflexo da perturbação 
do encontro com o outro; logo, tal interligação, sugere certa plura-
lização do sujeito, nesse caso, de Tertuliano.
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O EU E O OUTRO ENTREVISTOS NA ESFERA PÚBLICA E 
PRIVADA 

Considerando o que foi proposto a respeito da transformação 
identitária de Tertuliano, é possível estabelecer a noção do espaço 
público e privado delineado em Saramago (2008) e como esses am-
bientes (atrelados à transformação identitária e à questão do entre-
-lugar) propiciam o entrecruzamento do eu e do outro. Tendo em 
vista discussões propostas por Sennett (1988), em O declínio do homem 
público: as tiranias da intimidade, pode-se estabelecer vínculo com Sara-
mago (2008), considerando que:

Perto do século XVII a oposição entre “público” e “privado” 
era matizada de modo mais semelhante ao de seu uso atual. 
“Público” significava aberto à observação de qualquer pessoa, 
enquanto “privado” significava uma região protegida da vida, 
definida pela família e pelos amigos. [...] Juntos, o público e o 
privado criavam aquilo que hoje chamaríamos um “universo” 
de relações sociais. (SENNETT, 1988, p. 30 e 34).

Desse modo, na busca pela compreensão do próprio eu diante 
da trama vivenciada, Tertuliano protege, de certa maneira, questões 
que competem a esfera do privado, uma vez que, em vários momen-
tos, ele prefere disfarçar-se. Logo, demostra receio de mostrar-se ao 
público, ou seja, ser observado por qualquer pessoa, apresenta-se de 
maneira significativa.  Assim, antes de serem exploradas situ-
ações em que reverberam as decisões de Tertuliano no público, é 
necessário pontuar visões de Sennett (1988) acerca da percepção 
que o eu tem de si mesmo, verificando, portanto, questões do espa-
ço privado. Para tanto, o estudioso aponta:

O eu de cada pessoa tornou-se o seu próprio fardo; conhecer-
-se a si mesmo tornou-se antes uma finalidade [...] E precisa-
mente porque estamos tão absortos em nós mesmos, é nos ex-
tremamente difícil chegar a um princípio privado, dar qualquer 
explicação clara para nós mesmos ou para os outros daquilo 
que são as nossas personalidades (SENNETT, 1988, p. 16). 



26

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

A partir dessa concepção, é possível afirmar que, antes mesmo 
do protagonista de Saramago (2008) conceber-se no outro e perante 
a sociedade que o rodeia, ele sofre uma processo de interiorização, 
certo conhecimento do próprio eu. Dessa maneira, Tertuliano vê-se 
diante da esfera mais íntima e privada possível, dividindo-a (talvez) 
apenas com o próprio senso comum que, como já mencionado, 
representa o próprio Tertuliano. A exemplo dessa situação tem-se 
os diálogos do personagem central consigo mesmo (com o senso 
comum), momento em que há, em uma possível leitura, o ápice do 
indivíduo no espaço privado, corroborando com o pensamento de 
Sennett (1988) uma vez que, ao buscar-se, o personagem fica absor-
to em si mesmo e tal busca apresenta-se ao longo da narrativa, de 
certo modo, como um fardo.

Delimitado o privado na narrativa de Saramago (2008), faz-se 
necessário considerações acerca do espaço público e como ele se 
apresenta para Tertuliano ou vice-versa. Para tanto, há considera-
ções de Sennett (1988) a serem exploradas no âmbito desse espaço. 
A fim de compreender tal ambiente, o estudioso afirma que no sé-
culo XVIII:

A palavra ‘público’ já havia adquirido seu significado moderno, 
portanto, ela significava não somente uma região da vida social 
localizada em separado do âmbito da família e dos amigos ínti-
mos, mas também que esse domínio público dos conhecidos e 
dos estranhos incluía uma diversidade relativamente grande de 
pessoas” (SENNETT, 1988, p. 31). 

Considerando o indivíduo como ser social, pode-se vislumbrar 
uma linha tênue entre privado e público, visto que o sujeito transita 
(com toda sua carga identitária) entre ambos os espaços, fazendo 
com que um ambiente reverbere ou não no outro. Logo, depreen-
de-se que, inserido em determinado grupo social, exposto à diversi-
dade de tal grupo, o sujeito partilha de uma identidade coletiva, uma 
vez que “é somente na e pela vida social, a atualização da relação 
com o outro, que se pode efetuar a edificação de uma estrutura 
simbólica igualmente oferecida a todos os membros da sociedade” 
(AUGÉ, 1999, p. 15). 

Tendo isso em vista, é possível reconhecer que o espaço pú-
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blico construído na ficção de Saramago (2008) também ecoou na 
construção identitária de Tertuliano. Um dos primeiros ambientes 
que possibilita tal afirmação é o espaço de trabalho do protago-
nista: a escola. Como professor de História, Tertuliano estabelecia 
contato direto com diversas pessoas: alunos, colegas de profissão, 
equipe de coordenação, entretanto, o fato de estar em contato com 
grupo considerável de pessoas, não significa que ele estabelecia 
vínculo com elas. O único a tentar entender as angústias de Tertu-
liano foi um professor de Matemática, porém sem muito sucesso, 
visto que Tertuliano, a partir de suas escolhas pessoais, prefere 
ocultar o privado, tomando-o como um refúgio de todos os males 
que poderiam o acometer, não revelando-o no público. 

No mesmo sentido da ligação evasiva tida com o professor 
de Matemática, se estabelece a relação entre Tertuliano e Maria 
da Paz; mesmo ela sendo o par romântico do protagonista, pode-
-se notar o esforço de Tertuliano em ocultar a esfera privada. Ao 
longo da narrativa é possível perceber que o professor de História 
não confia seus segredos à namorada, hipótese para tal decisão 
pode ser o fato de Tertuliano ter vivido um casamento frustrado, 
achando por melhor, então, não confiar em nenhuma outra amada, 
visto que o divórcio dele “não foi uma daquelas coisas clássicas, 
[...] com traições, abandonos ou violências, foi antes o remate de 
um processo de definhamento contínuo do seu próprio sentimen-
to amoroso” (SARAMAGO, 2008, p. 56).

Assim, Maria da Paz é personagem manipulada pelas decisões 
de Tertuliano, uma vez que ela está apaixonada por ele, influenciá-
-la torna-se tarefa fácil para o protagonista. Logo, pode-se afirmar 
que ele prefere ocultar preocupações – desenvolvidas na esfera 
privada – da esfera pública partilhada com Maria da Paz. Isso fica 
claro no trecho em que, em uma tentativa de confrontar o amado 
sobre o que estava a suceder em meio a angústias e desencontros, 
Maria da Paz questiona Tertuliano, porém ele, de maneira astuta, 
manipula o questionamento a seu favor. Outra relação merece-
dora de atenção é a construída entre Tertuliano e Dona Carolina, 
personagem que, assim como o professor de Matemática e Maria 
da Paz, é apresentada como secundária na trama. A ligação com a 
mãe, também parte da esfera pública, dá-se de maneira um pouco 
diferente das demais citadas; no início da narrativa, o leitor pode 
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perceber certo distanciamento de Tertuliano com a personagem 
de Dona Carolina, em um dos primeiros diálogos entre eles, o 
protagonista reluta em contar sobre as turbulências vividas, ou 
seja, novamente ele oculta o privado. Porém, corroborando com 
Sennett (1988) na concepção de que a família, tendo em vista a 
linha tênue entre o público e o privado, se estabelece como “um 
refúgio idealizado, um mundo exclusivo, com um valor moral mais 
elevado do que o domínio público” (SENNETT, 1988, p. 35), a 
relação entre esses dois personagens toma rumo exclusivo, uma 
vez que é possível citar Dona Carolina como a personagem a qual 
Tertuliano conta, ainda que tardiamente, sobre o duplicado. Desse 
modo, pode-se perceber que, mesmo não tendo oferecido detalhes 
sobre a jornada enfrentada para encontrar o sósia, a figura da mãe 
é a única que consegue, de certo modo, tocar a esfera privada do 
personagem. 

A partir de tais relações e a postura de Tertuliano entre as esferas 
pública e privada, não esquecendo da construção identitária viven-
ciada pelo protagonista, ou seja, a constante pluralização do eu, faz-
-se necessário, neste momento, verificar o vínculo entre o protago-
nista e o duplicado nas esferas aqui estudadas. Mesmo apresentando 
prudência com seu espaço privado, pode-se afirmar que Tertuliano, 
em suas buscas, invade o privado de António em diversas situações, 
como, por exemplo, quando dirige-se até a rua do ator apenas para 
saber onde esse residia. A cena em que António descobre a exis-
tência de Maria da Paz marca também a invasão do privado, porém 
ao contrário: António invade o privado de Tertuliano. Tendo isso 
em vista, percebe-se que, além de Tertuliano, António também tem 
medo de levar sua existência privada à público, principalmente dian-
te da situação enfrentada pelos personagens, isso fica claro quando 
eles concordam em jamais apresentarem-se à sociedade – público, 
portanto – como duplicados: “Não tenciona espalhar aos quatro 
ventos esta história incrível, sou um artista de cinema, não um fenô-
meno de feira, E eu um professor de História, não um caso teratoló-
gico, Estamos de acordo” (SARAMAGO, 2008, p. 195).

Frente a tal invasão feita por ambos os personagens nos espaços 
privados, é possível afirmar que são feitas como consequência da 
proteção que um e outro criam sobre a própria vida pessoal. As-
sim como Tertuliano, António não quer levar a público a situação 
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do duplicado, visto que, mesmo se protegendo, ele acredita que os 
acontecimentos já começaram a influenciar negativamente o seu ca-
samento, uma vez que Helena (esposa de António) sabe a respeito 
de Tertuliano e toma postura inquietante sobre. Pode-se verificar 
que António tem receio de que, além de refletir no matrimônio, a 
situação apresentada provoque ônus em questões profissionais. Isso 
posto, faz-se compreender que os personagens, em especial Tertu-
liano, assumem papéis irreais diante do público, ou seja, apresentam 
para sociedade aquilo que não são, visto que “esses papéis são as 
várias máscaras necessárias que se usam em diferentes situações” 
(SENNETT, 1988, p. 53). 

Refletindo, em especial, a figura do protagonista, o fato dele não 
compartilhar o drama em que está envolvido com a própria namo-
rada, personagem que tenta por vezes aproximar-se dele, beirando a 
humilhar-se por atenção, reverbera um dos aspectos que compõem 
a complexidade da identidade de Tertuliano, pois ao buscar com-
preender o eu, o professor de História torna-se sujeito ativo na sua 
própria vida, entretanto, em consequência de procurar alcançar a 
si mesmo, ele seleciona quais aspectos da sua própria identidade 
irá mostrar àqueles que o rodeiam, aludindo à metáfora de Sennett 
(1988) sobre a criação de cenas do espaço público. Desse modo, 
“chegamos assim a hipótese de que a teatralidade tem uma ralação 
hostil com a intimidade; e que a teatralidade tem uma relação igual-
mente especial, mais amigável e cordial, com uma vida pública vigo-
rosa” (SENNETT, 1988, p. 55 e 56). Assim, por maior conhecimen-
to que a “plateia” tenha sobre aspectos que compõem a vida privada 
do “ator”, não será suficiente para legitimar o que ele faz no palco, 
ou seja, por mais íntima que sejam as relações do indivíduo, aqueles 
que o rodeiam jamais saberão se o que está sendo apresentado é 
factível ou não, pleno ou não.

Por fim, pode-se afirmar, diante da pluralidade identitária do 
protagonista de Saramago, que esse é construído em uma grande 
dinâmica entre os espaços público e privado, corroborando a hi-
bridização do sujeito. O fato de Tertuliano tomar decisões sobre 
seu espaço privado e reverberar de maneira teatral ao público de 
maneira nenhuma minimiza sua própria identidade, mas sim o com-
plexifica, fazendo com que o eu do personagem reflita de maneiras 
diferentes e se potencialize em cada uma das situações vivenciadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o estudo proposto, é possível afirmar, a partir das 
proposições teóricas e reflexões sobre a obra literária analisada, o 
quão múltipla se dá a construção identitária de Tertuliano Máximo 
Afonso. Ao refletir sobre o encontro do eu e do outro, em especial 
a relação com António Claro, fica nítida a maneira como Tertuliano 
vai construindo-se, ainda que em meio a angústias e dúvidas sobre 
a legitimidade da própria identidade. Aliás, pode-se admitir que os 
questionamentos edificados pelo personagem (muitas vezes tidos a 
partir de diálogos com o senso comum), auxiliam o professor de 
História na busca por compreender si mesmo e o outro e, portanto, 
na jornada que estava sendo percorrida. 

Diante das reflexões apresentadas, vê-se o aflorar de Tertulia-
no como sujeito único, resguardando sua individualidade (ambiente 
privado), e plural, visto as relações tecidas no âmbito social (am-
biente público). Ao recear sobre transpor seu íntimo para o público, 
admitindo, pois, máscaras sociais em determinado palco, Tertulia-
no torna-se agente ativo da própria vida, e tal aspecto reverbera na 
compreensão de si mesmo.
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BLIMUNDA SETE-LUAS: RELAÇÕES DE PODER E 
RESISTÊNCIA EM MEMORIAL DO CONVENTO, DE 

JOSÉ SARAMAGO

Amanda Gomes de Matos Ramos1

O DOBRAR DAS FORÇAS QUE ASUJEITAM AS VIDAS

Começaremos este texto passando brevemente no conceito de 
dobras que Gilles Deleuze desenvolve sobre a obra de Foucault 
no livro homônimo Foucault e no livro de entrevistas Conversações.

Foucault em A Vida dos Homens Infames escreve: “O ponto 
mais intenso das vidas, aquele no qual se concentra sua ener-
gia é exatamente onde elas se chocam com o poder, se deba-
tem contra ele, tentam utilizar suas forças ou escapar às suas 
armadilhas”. (DELEUZE, 2013, p.101) 

Dobrar-se, estar ao mesmo tempo do lado de dentro e do lado 
de fora. Ser afetado pelas forças difusas espalhadas no diagrama e 
dobrá-las utilizando-as para a própria vida. “É sempre do lado de 
fora que uma força é afetada por outras ou afeta outras. Poder de 
afetar ou de ser afetado, o poder é preenchido de maneira variável, 
conforme as forças em relação”. (DELEUZE, 2013, p.96) 

Vergar as forças dos afetos externos e dobrá-las para que sir-
vam ou, lutar contra elas. Resistir. “Transpor a linha de força, ul-
trapassar o poder, isso seria como que curvar a força, fazer com 
que ela mesma  a afete, em vez de afetar outras forças, uma dobra 
segundo Foucault, uma relação da força consigo” (DELEUZE, 
2013, p. 127)

Assim, Foucault reconhece a força da resistência e o seu pri-
mado para a movimentação do diagrama de forças, ou seja, resistir 
às relações de poder que nos afetam e utilizá-las em benefício pró-
prio. “A forca do lado de fora não para de subverter, de derrubar 
1 Graduada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestranda em 
Literatura Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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os diagramas” (DELEUZE, 2013, p.101). No livro Conversações, 
Deleuze esclarece,

Dobras e desdobras, é isto sobretudo que Foucault desco-
bre em seus últimos livros como sendo operação própria a 
uma arte de viver(subjetivação).(...)em Foucault não existe 
experiência no sentido fenomenológico, mas sempre saberes 
e poderes que encontram ao mesmo tempo seu limite seu 
desvanecimento na linha do Fora. (DELEUZE, 2013, p. 143)

Partindo dessa ideia, escavaremos a construção da personagem 
Blimunda Sete-Luas que, na narrativa, a todo tempo subverte as 
linhas de poder se subjetivando, criando modos de vida, uma outra 
duração com as regras do poder. “A subjetivação é a produção dos 
modos de existência ou estilos de vida.” (DELEUZE, 2013, p.147) 
O ponto de subjetivação de Blimunda é tanto que ela passa a ter 
outra relação com o tempo.

Blimunda uma personagem resistência e pensamos a resistên-
cia como dobra da própria força e das forças externas. Resistência 
às relações de poder dentro de um diagrama de forças. A força 
da personagem dobrando-se para si mesma diante de outras rela-
ções de poder, criando estilos de vida que desviam da sujeição e 
individualização que o poder impõe. A dobra frente aos códigos 
e aos poderes dominantes e a criação das condições de vida pela 
personagem diante dos afetos no diagrama histórico. Como a per-
sonagem tangencia o diagrama de forças, dobra-se para ou sobre 
si frente às forças que afetam os corpos e os controlam com suas 
verdades.

Assim, Blimunda resiste. Afeta e é afetada por relações de 
força diversas e que, frente a cada uma delas, transparece a sua 
construção subjetiva. Mulher forte, questionadora dos dogmas da 
religião, questionadora de assuntos diversos, corajosa. As questões 
levantadas pela personagem são questões polêmicas e reverberam 
vozes e questionamentos que durante séculos estão à margem e, 
que reaparecem no centro na escrita de José Saramago.
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BLIMUNDA E OS NÓS DE RESISTÊNCIA NO DIAGRAMA 
DE FORÇAS DO SÉCULO XVIII

Na obra Memorial do Convento, Saramago recria Portugal do sé-
culo XVIII. Tendo como pano de fundo a construção do Con-
vento de Mafra. O autor traça de forma ficcional um percurso da 
história de Portugal, no reinado de D. João V e descreve as rela-
ções de força que poderiam ter existido ali, naquele instante. Uma 
nova história é contada na obra embora dialogue com fatos que a 
História nos deixou registrado. E assim uma nova forma de pensar 
o poder é colocada em questão.

No terceiro capítulo de Microfísica do Poder intitulado “Sobre 
Justiça Popular”, Michel Foucault discorre sobre como o aparato 
jurídico que surge na Idade Média, baseado no direito romano, as-
segura o poder dominante ao mesmo tempo que o limita. A partir 
dai, podemos trilhar as relações de poder que atravessam o dispo-
sitivo de soberania.

Nos Estados feudais, o aparelho judiciário era flexível, pouco 
centralizado. A partir dos Estados absolutistas o poder soberano 
teve sua garantia judicialmente. “A partir de uma certa época, o 
sistema penal, que tinha essencialmente uma função fiscal na Ida-
de Média, dedicou-se à luta antissediciosa”. (FOUCAULT, 2015, 
p.103)

Esse poder judiciário, ao mesmo tempo que, assegurava o po-
der do rei evitando que rebeldes atentassem contra ele,  também  o 
controlava evitando excessos do soberano  “A teoria do direito, da 
Idade Média em diante, tem essencialmente o papel de fixar a legi-
timidade do poder; isto é, o problema maior em torno do qual se 
organiza toda a teoria do direito é o da soberania.” (FOUCAULT, 
2015, p.281)

O poder soberano assegurado pelo judiciário garantia um con-
trole da revoltas populares. “A repressão da revoltas populares 
tinha sido, ate então, sobretudo tarefa militar. Foi em seguida as-
segurada, ou melhor, prevenida por um complexo justiça-polícia- 
prisão.” (FOUCAULT, 2015, p.103).

O sistema penal foi criado para que o poder dominante exer-
cesse suas forças de forma difusa incidindo num controle das di-
versas outras forças que emanam de todos os lados no diagrama.
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Por um lado ele é um fator de “proletarização”: tem por fun-
ção coagir o povo a aceitar o seu estatuto de proletário  e as 
condições  de exploração do proletariado.(...) esse sistema pe-
nal dirigia-se especialmente aos elementos mais móveis, mais 
agitados, os “violentos” da plebe, os que estavam mais pron-
tos a passar à ação imediata e armada, entre o proprietário en-
dividado coagido abandonar sua terra, o camponês que fugia 
do fisco, o operário banido por roubo(...) Eram essa pessoas 
“perigosas” que era preciso isolar(na prisão, no Hospital Ge-
ral, nas galés, nas colônias) para que não pudessem servir de 
ponta de lança aos movimentos de resistência popular.(FOU-
CAULT, 2015, p.103-104)

Todos os aparatos legais foram criados para garantir a gover-
nabilidade sem que poderes oriundos de diversos pontos do dia-
grama pudessem interferir no objetivo maior, governar soberana-
mente tendo o controle da vida e dos corpos, isso ocorre até hoje. 
Os que não se adequavam a tal poder estatal eram condenados ao 
degredo, quando não mais grave, à tortura em praça pública segui-
do de fogueira. Discursos e ações que atravessavam o discurso do 
poder dominante deviam ser calados para que não ecoassem por 
todos os cantos. O rei castigava em praça pública para mostrar 
que ali o certo era seguir o caminho instaurado pelo poder através 
das leis. “O objetivo do exercício de poder será manter, reforçar e 
proteger o principado” (FOUCAULT, 2015, p.410)

Em Memorial do Convento, o período onde se dão as diversas 
relações de poder é a Idade Clássica, e o dispositivo de soberania. 
É nesse contexto que está inserida a personagem Blimunda Sete-
-Luas. Portugal, século XVIII, reinado de D. João V.

Conta a (H)história, que por uma dificuldade em gerir um su-
cessor, o rei fez uma promessa à Ordem dos Franciscanos que se 
nascesse um herdeiro do trono seria construído um Convento em 
Mafra para esta ordem.

Mas vem agora entrando D. Nuno da Cunha, que é o bispo 
inquisidor, e traz consigo um franciscano velho(...) pedi que 
encomendasse vossa majestade a Deus para que lhe desse su-
cessão, e ele me respondeu que o senhor terá filhos se quiser, 
(...)que se vossa majestade prometesse levantar um convento 
na vila de Mafra, Deus lhe daria a sucessão(...) (SARAMAGO, 
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2013,  p.12)

E a narrativa começa assim, com a promessa de construção 
do Convento de Mafra. Esse é o pano de fundo da história, a par-
tir daí, todo o livro é um entrelaçar de narrativas, um afetar/ser 
afetado contínuo, diversas forças se relacionando naquele espaço/
tempo.

“VOAR É UMA COISA SIMPLES COMPARADO COM 
BLIMUNDA”

Blimunda surge na narrativa de modo peculiar, o que já lhe 
confere uma singularidade dentro da obra. Ela é apresentada na 
narrativa num auto de fé de forma singular, não pela voz do narra-
dor como os outros personagens, mas pela voz de sua mãe. 

Sebastiana Maria de Jesus, mãe de Blimunda, uma das cinquen-
ta e três mulheres a caminho do degredo, se apropria da palavra do 
narrador e se apresenta em discurso direto, 

 (...)e esta sou eu, Sebastiana Maria de Jesus, um quarto de 
cristã-nova, que tenho visões e revelações, mas disseram-me 
no tribunal que era fingimento, que ouço vozes do céu, mas 
explicaram-me que era efeito demoníaco, que sei que posso 
ser santa como os santos o são, ou ainda melhor, pois não 
alcanço diferença entre mim e eles, mas repreenderam-me 
de que isso é presunção insuportável e orgulho monstruoso, 
desafio a Deus, aqui vou blasfema, herética, temerária, amor-
daçada para que não, me ouçam as temeridades, as heresias e 
as blasfêmias, condena a ser açoitada em público e a oito anos 
de degredo no reino de Angola(...)(SARAMAGO, 2013, p.54)

Ela sabe que está certa, “(...) sei que posso ser santa como os 
santos o são, ou ainda melhor, pois não alcanço diferença entre 
mim e eles, mas repreenderam-me de que isso é presunção insu-
portável e orgulho monstruoso, desafio a Deus(...)” (SARAMA-
GO, 2013, p.54), e por isso vai de cabeça erguida à procura de 
Blimunda, 
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não ouvi que se falasse de minha filha, é seu nome Blimunda, 
onde estará, onde estás Blimunda, se não foste presa depois 
de mim, aqui há de vir saber da tua mãe, e eu te verei se no 
meio dessa multidão tiveres, que só para te ver quero agora 
os olhos, a boca me amordaçaram, não os olhos(...) (SARA-
MAGO, 2013, p.54) 

Por intuição, sabia que a veria,  

(...) enfim o meu peito me deu sinal, gemeu profundamente 
o coração, vou ver Blimunda, vou vê-la, ai, ali está, Blimunda, 
Blimunda, Blimunda, filha minha, e já me viu, e não pode 
falar, tem de fingir que não me conhece ou me despreza, mãe 
feiticeira e marrana ainda que apenas um quarto, já me viu, 
e ao lado dela está o padre Bartolomeu Lourenço, não fales 
Blimunda, olha só, olha com teus olhos que tudo são capazes 
d ver, e aquele homem quem será, tão alto, que está perto de 
Blimunda e não sabe, ai não sabe não, quem é ele, donde vem, 
que vai ser deles, poder meu (...) (SARAMAGO, 2013, p.55 )

É nesse arrastão, pela voz de sua mãe que surge nossa perso-
nagem. Blimunda junto de outras centenas de pessoas acompanha 
a “procissão” que levará os condenados ao degredo.

Porém, hoje é dia de alegria geral, porventura a palavra será 
imprópria, porque o gosto vem de mais fundo, talvez da alma, 
olhar esta cidade, saindo de suas casa, despejando-se pelas 
ruas e  praças(...)para ver justiçar a judeus e cristãos-novos, 
a hereges e feiticeiros, (...) passíveis de degredo ou fogueira 
(SARAMAGO. 2013, p.51)

Mas, Blimunda Sete Luas não está ali para ver a justiça ser fei-
ta aos “criminosos”, como todas aquelas outras pessoas, mas sim 
para acompanhar sua mãe que é uma dentre os cento e quatro 
condenados. Uma peculiaridade da personagem, ela não faz parte 
daquela massa que vai sujeitando-se ao poder dominante. Vai lado 
a lado de sua mãe, como sua cúmplice, sem julgamentos, ambas 
fortes em meio a massa que as insulta. Blimunda surge como uma 
resistência. Vê sua mãe, finge não conhecê-la ou finge desprezá-la 
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para enganar o poder. Não se revelar ali tornava-se importante 
para sua vida. Para que ela pudesse viver em paz com seus segre-
dos ela precisava se calar, pois caso fossem descobertos a levariam 
para o degredo, como acontecia com sua mãe.

Sebastiana Maria de Jesus ao ver Blimunda, antecipa seu futuro 
ao lado de Baltasar Sete-Sóis. Aqui já estava determinada uma ca-
racterística na obra, o amor de Baltasar e Blimunda, que seguiriam 
unidos até o fim. Um amor que fugia aos contratos estipulados 
pelo dogma cristão.

Baltasar Sete-Sóis, minha mãe não se enganou, quando me 
dás a mão, quando te encostas a mim, quando me apertas, 
não preciso ver-te por dentro, Se eu morrer antes de ti, peço-
-te que me vejas, Morrendo tu, vai-se-te a vontade do corpo, 
quem sabe. (SARAMAGO, 2013, p.153)

Desde o primeiro encontro no auto de fé até o sumiço de Balta-
sar, os dois não mais se separaram. Desde esse primeiro momento, 
Blimunda o deixou entrar em sua casa e em sua vida. Dobrando-se 
sobre as regras do casamento, ela vive conforme suas vontades e 
seu prazer deixando-se afetar pelo amor de forma intensa, cuidan-
do de suas vontades que a tornam livre.

Dorme Baltasar do lado direito da enxerga, desde a primeira 
noite ai dorme, porque é desse lado o seu braço inteiro, a ao 
voltar-se para Blimunda pode, com ele cingi-la contra si, (...) 
Talvez ande aqui obra de outro secreto sacramento, a cruz e 
o sinal feitos e traçados com o sangue da virgindade rasga-
da, quando à luz amarela do candil, estando ambos deitados 
de costas, repousando, e, por primeira infração aos usos, nus 
como suas mães os tinham parido, Blimunda recolheu da en-
xerga, entre as pernas, o vivíssimos sangue, e nessa espécie se 
comungara, se não é heresia dizê-lo ou maio ainda, tê-lo feito. 
(SARAMAGO, 2013, p.78)

Blimunda não tem correspondência com o real (ela tem pode-
res sobrenaturais), mas aguça o nosso pensamento para o real, pois 
questiona regras, conceitos e dogmas. É uma personagem cíclica, 
complexa. 
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Blimunda vê além, mas ao invés de prever o futuro como sua 
mãe, vê o que está no interior das pessoas e das coisas. Mas não 
um interior psicológico, o físico. “(...) Blimunda tinha mais con-
denação que de prêmio, porque o interior destes animais não era 
realmente um gosto para a vista(...).”(SARAMAGO, 2013, p.82) 
Ela revela um mundo feio no interior dos corpos.

E compartilha seu segredo ao seu companheiro, Baltasar não 
teve tempo de responder, ainda procurava o sentido das palavras, 
e outras já se ouviam no quarto, incríveis, Eu posso olhar dentro 
das pessoas.” (SARAMAGO, 2013, p.80)

Amanhã saberás que falo verdade, E não tens medo do Santo 
Ofício, por muito menos têm outros pagado, O meu dom não 
é heresia, nem é feitiçaria, os meus olhos são naturais, Mas a 
tua mãe foi açoitada e degredada por ter visões e revelações, 
aprendeste com ela, Não é a mesma coisa, eu só vejo o que 
está no mundo, não vejo o que é de fora dele(...) (SARAMA-
GO, 2013, p.81) 

De forma poética, o dom de Blimunda é explicado, o dom 
de ver dentro de coisas e pessoas. Um poder que mais parece um 
castigo, pois o que está embaixo da pele não vale a pena ser visto. 

Que poder é esse teu, Vejo o que está dentro dos corpos, e às 
vezes o que está no interior da terra, vejo que esta por baixo 
da pele, e às vezes por baixo das roupas, mas só vejo quando 
estou em jejum, perco o dom quando muda o quarto da lua, 
mas volta logo a seguir, quem me dera que o não tivesse, Por-
quê, Porque o que a pele esconde nunca é bom de ver-se (...) 
(SARAMAGO, 2013, p.81) 

Blimunda é transgressora quando usa seus poderes para ques-
tionar a existência de Deus, desafiando os grandes dogmas da reli-
gião “Como é possível doer-lhe esse pouco, se toda ela esta cheia 
do horror de ter ousado o que esta manhã ousou” (SARAMA-
GO,2013, p.140). Blimunda foi à missa em jejum com intuito de, 
na hora da comunhão, ver Cristo por dentro da hóstia,

Esperava ver Cristo crucificado, ou ressurreto em glória, e vi 
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uma nuvem fechada, Não penses mais no que viste, Penso, 
como não hei de pensar, se o que estádentro da hóstia é o que 
está dentro do homem, que é a religião afinal(...) ( SARAMA-
GO, 2013, p.141)

Blimunda é coerentemente criada dentro da narrativa de modo 
que, sem ela, partes extremamente relevantes na história não se-
riam possíveis, como a construção da passarola, sonho do padre 
Bartolomeu Lourenço que se torna real com ajuda de Baltazar Se-
te-Sóis e, principalmente com a ajuda dos poderes de Blimunda 
Sete-Luas. A construção da passarola lhe conferem características 
de uma vida de potência, liberta para viver sua subjetividade.

A construção da passarola representa também um ato trans-
gressor. Ao trabalhar seus esforços na construção de uma máqui-
na profana as personagens tangenciam o poder dominante. Elas 
utilizam os recursos fornecidos ao padre pelo rei para construir a 
máquina, se abrigam em uma propriedade real, vivem nela fazem 
hortas, e ultrapassam os limites do que seria tolerado pelas leis 
estipuladas pela monarquia e pelos preceitos cristãos.

Padre Bartolomeu Lourenço, de que é que tem medo(...)Do 
Santo Ofício, Entreolharam-se Baltasar e Blimunda, ele disse, 
Não é pecado, que eu saiba, nem heresia querer voar, ainda há 
quinze anos voou um balão no Paço, e daí não veio mal, Um 
balão não é nada, respondeu o padre, voe agora a máquina e 
talvez que o Santo Ofício considere que há arte demoníaca 
nesse voo, e quando quiserem saber que partes fazem navegar 
a máquina pelos ares, não poderei responder-lhes que estão 
vontades humanas dentro das esferas.

O poder de Blimunda hereticamente foi canalizado de modo 
que fizesse a tríade voar juntamente com seus sonhos levados pela 
vontade dos homens. Mais uma vez Blimunda se utiliza do poder 
para se potencializar dobrando-o de acordo com suas verdades. 
Suas relações com o padre, seu companheiro Baltasar e com as 
duas mil vontades recolhidas lhes levaram aos céus, mas antes lhes 
sugaram suas energias e a fizeram renascer. Um fluxo de durações 
entrecortadas, várias vontades e desejos, várias forças entrecruzan-
do seu caminho, um ato de entrega ao que ela considera verdadeiro  
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tornando-a livre.
 Nessa duração paralela a vida “normal” das pessoas comuns, 

na entrega de si pela busca das duas mil vontades, Blimunda ado-
ece de ver o feio. Um excesso do pior do mundo se apodera de 
seu corpo e somente a música de Domenico Scarlatti a tira de sua 
doença.

Não esperaria Blimunda, que ouvindo a música, o peito se lhe 
dilatasse tanto, um suspiro assim, como de quem morre ou 
de quem nasce(...)Nesta noite, Domenico Scarlatti ficou na 
quinta, tocando horas e horas, até de madrugada, já Blimunda 
estava de olhos abertos, corriam-lhes devagar as lágrimas se 
aqui estivesse um médico diria que ela purgava os humores 
do nervo ótico ofendido, talvez tivesse razão, talvez as lágri-
mas não sejam mais que isso, o alívio de uma ofensa. (SARA-
MAGO, 2013, p.205 )

E depois de anos e esforços dispendidos pela tríade, a custo da 
sanidade do padre, a quase morte de Blimunda, ao suor e cansaço 
de Baltasar a passarola voa. 

E Baltasar gritou, Conseguimos, abraçou-se a Blimunda e de-
satou a chorar, parecia uma criança perdida, um soldado que 
andou na guerra, que nos Pegões matou um homem com o 
seu espigão, e agora soluça de felicidade abraçado a Blimun-
da, que lhe beija a cara suja, então, então. O padre veio para 
eles e abraçou-se também, subitamente perturbado por uma 
analogia, assim dissera o italiano, Deus ele próprio, Baltasar 
seu filho, Blimunda o Espírito Santo, e estavam os três no 
céu, So há um Deus, gritou, mas o vento levou-lhe as palavras 
da boca. (SARAMAGO, 2013, p. 217)

Voaram por sobre Portugal, sem rumo “Aonde vamos, e o pa-
dre respondeu, Lá aonde não possa chegar o braço do Santo Ofí-
cio, se existe esse lugar.” (SARAMAGO, 2013, p.221)

Depois de voarem, já o sol poente correndo o risco de cair 
Baltasar e Blimunda agem para que a passarola não caísse.

Sete-Luas e Sete-Sóis sustentando com as suas nuvens fecha-
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das a máquina que baixava, agora devagar, tão devagar que 
mal rangeram os vimes quando tocou o chão, só bandeou 
para um lado, não havia ali espeques para a receber, é que não 
se pode ter tudo. (SARAMAGO, 2013, p.225)

Ali perdidos depois de tamanha experiência, Blimunda reco-
nhece sua potência “Blimunda aproximou-se do padre, disse, Pas-
samos por um grande perigo quando descemos, se fomos capa-
zes de nos livrar desse, doutros também nos livraremos, diga para 
onde devemos ir” (SARAMAGO, 2013, p. )

Depois do voo, da realização dos sonhos, nenhum dos três 
poderia ser os mesmos, Padre Bartolomeu enlouquecido, tentou 
destruir a maquina e desapareceu pra sempre. Blimunda e Baltasar 
voltaram para Mafra para morar e trabalhar, mas sabiam que aquilo 
não lhes bastava. E a vida de Blimunda não poderia ser apenas 
perceber e agir apenas pelo instinto. Assim, uma nova aventura 
lhe é destinada após o desaparecimento de Baltasar, agora sozinha.

 Blimunda ultrapassa princípios e se entrega a vida como um 
fluxo. É como se ela se jogasse no rumo dos acontecimentos sem 
resistir, ela não tem medo do porvir. A emancipação da persona-
gem é intensificada quando Baltasar Sete-Sóis sai de casa para con-
sertar a passarola e não mais volta, ela sai em sua busca, e sequer 
ouve o narrador, levada por seu propósito e determinação. A partir 
daí sua busca excede a relação com o tempo presente.

Blimunda foi a cozinha buscar algum alimento, que desas-
sossego e este, mulher, ainda não estamos fora do que Bal-
tasar prometeu, talvez aí chegue pelo meio-dia, tinha muito 
que consertar na máquina, tão velha, à chuva e ao vento, ele 
preveniu. Blimunda não nos ouve, saiu já de casa, vai pelo 
caminho que conhece, aquele por onde Baltasar virá” (SA-
RAMAGO, 2013, p.383)

BLIMUNDA E UMA OUTRA RELAÇÃO COM O TEMPO

 Antes do sumiço de Baltasar, Blimunda vivia ao lado dele 
uma vida habitual, voltada para ações cotidianas e rotineiras. Era 
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de certo modo uma vida guiada por movimentos desencadeadas 
por percepções e ações recorrentes pois, por necessidade, tinha 
que trabalhar para que a passarola voasse. 

Ainda que fossem ações voltadas pra um resultado em vida 
prática, essas ações eram bastante subjetivas pois a passarola não 
era um sonho coletivo em prol da sociedade mas o sonho de três 
pessoas que viviam uma duração paralela às ações  e durações es-
peradas pelo poder dominante. Assim, Blimunda agia seguindo 
o fluxo sensório-motor sim, mas para seu interesse próprio. Isso 
ocorria não porque eles eram asujeitados pelo padre, mas tinham 
um objetivo a ser cumprido e acreditavam nele. Por isso, a discipli-
na para agir no trabalho que competia a cada um deles, para que, 
no final, a passarola voasse. No entanto, essa rotina habitual foi 
quebrada com o sumiço de Baltazar. 

Em busca de Baltasar, Blimunda sai por Portugal afora no dia 
em que o rei estaria em Mafra para a inauguração do convento, isso 
revela um desprezo  ao poder real, esbarrando novamente em suas 
forças sem sujeição a ele. 

Assim ela vai de terra em terra a procura. Sozinha, ela extra-
pola sua potência. O que pode o corpo? Ele pode matar se estiver 
em perigo, Blimunda mata um frade que a tenta violar; pode andar 
no escuro se lhe faltar luz, ela precisa fugir em meio à escuridão 
para não ser descoberta; pode andar léguas e léguas sem ter desti-
no certo, ela sai em busca de Baltasar sem saber onde procurá-lo; 
pode se perder no tempo e no espaço em uma busca de algo, ela 
não mais conta os dias e a distâncias, apenas os vive, vive os dias e 
as estações, vive o indeterminado, tudo isso seguindo sua verdade, 
o que acaba sendo uma busca por si mesma e pela liberdade. 

Essa perda em sua vida a transforma ainda mais. Já não há 
mais uma vida rotineira mas sim, transformada e  potencializada 
em grau máximo, seguindo seu fluxo em busca daquele que de cer-
to ela encontraria. Jogou-se no contínuo da vida aguçando outras 
percepções.

Nove anos procurou Blimunda. Começou por contar as esta-
ções as estações, depois perdeu-lhes o sentido. Nos primeiros 
tempos calculava as léguas que andava por dia, quatro, cinco, 
talvez seis, mas depois confundiram-se-lhe os números, não 
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tardou que o espaço o tempo deixassem de ter significado, 
tudo se media em manhã, tarde e noite, chuva, soalheira, gra-
nizo, névoa e nevoeiro, caminho bom, caminho mau(...)(SA-
RAMAGO, 2013, p.403)

Blimunda Sete-Luas nunca perdeu a esperança de encontrar 
Baltasar Sete-Sóis. E cada volta que ela completava por caminhos 
repetidos sua intuição a guiava.

Caminhava no meio de fantasmas, de neblinas que era gen-
te. Entre os mil cheiros fétidos da cidade, a aragem noturna 
trouxe-lhe o da carne queimada. Havia multidão em S. Do-
mingos, archotes, fumo negro, fogueiras. Abriu caminho, che-
gou-se às filas de frente, Quem são, perguntou a uma mulher 
que levava uma criança no colo, Destes eu si, aquele aquém 
e aquela são pai e filha que vieram por culpa do judaísmo, e 
o outro, o da ponta, é um que fazia comédias de bonifrates 
e se chamava António José da Silva, do mais, não ouvi falar. 
(SARAMAGO, 2013, p.405)

 Após nove anos a procura de Baltasar, o encontra num auto 
de fé onde é julgado pela Santa Inquisição, e como já estava escrito 
nas páginas do livro, ela recolheu sua vontade no momento de sua 
morte.

São onze os supliciados. A queima já vai adiantada, os ros-
tos mal se distinguem. Naquele extremo arde um homem a 
quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a barba enegreci-
da, prodígio cosmético da fuligem, parece mais novo. E uma 
nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Bliminda 
disse, Vem. Desprendeu-se a vontade de Baltasar Sete-Sóis, 
mas não subiu às estrelas se à terra pertencia e a Blimunda. 
(SARAMAGO, 2013, p. 405)

Assim, termina trajetória da personagem Blimunda Sete-Lu-
as que a todo instante esbarra nas linhas de poder. Em nenhum 
momento ela se rende as força que a dominam pelo contrário as 
dobra em seu benefício. Ela apenas segue suas vontades e determi-
nações tornando-a uma personagem que resiste ao asujeitamento 
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que o poder impõe e vive sua liberdade no indeterminado ao criar 
seus próprios meios de vida.
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SOBRE OS ESPELHOS NOS POEMAS 
DE FLORBELA ESPANCA: INDÍCIOS 

REPRESENTATIVOS

Amanda Moury Fernandes Bioni1

1. CONTEMPLAÇÕES INICIAIS

O “espelhamento” da realidade por meio dos processos de ex-
perimentação e repercussão literárias representa um campo curio-
so de especulação científica. Primeiramente, é válida a tentativa de 
aclarar, de modo introdutório, o que seria esse “espelhamento” da 
realidade por meio da produção literária; em especificidade, a par-
tir dos textos poéticos. Comumente, os protótipos especulares se 
definem como objetos compostos por uma superfície refletora de 
raios luminosos em direções definidas, conforme o lugar comum 
dos estudos físicos ópticos tradicionais. Os espelhos planos, por 
sua vez, fornecem uma reflexão regular das imagens, o que promo-
ve uma espécie de virtualização dos objetos refletidos, estabelecen-
do a enigmática sensação de que existe algo ou alguém do outro 
lado “factual” do refletor metálico. A excepcional via de discer-
nimento convencionada pelo recorrente, embora desconcertante, 
ato de contemplar-se torna a superfície refletora um objeto con-
ciliável à epifania, ao misticismo e, inevitavelmente, à imaginação. 
Talvez por pertencer de forma tão intrínseca e naturalizada à atual 
conformidade social, a qual estrutura-se em um acidental alvoroço 
de imagens valorativas e pejorativas, o instrumento refletor não 
seja apreciado de uma maneira meditativa.2 Porém, a tradição de 
investigação especular percorreu distintas épocas e culturas, preco-
1 Mestranda em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), graduada em Licenciatura Plena em Letras Português/Espanhol pela 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – e-mail: manda.m.f.bioni@
gmail.com
2 Sobre esse aspecto, é importante refletir sobre o pertinente 
questionamento de Bosi (2000, p. 17): “Signos por toda parte e o tempo 
todo, mas onde e quando a jornada inesquecível da experiência que gera 
significado? ”.
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nizando as tendências produtora, criativa e sugestiva dos espelhos. 
Sendo assim, é válido pontuar que os efeitos especulares não in-
quietaram apenas os físicos, mas também os religiosos, filósofos, 
sociólogos e, naturalmente, poetas e escritores. 

Dessa maneira, não é surpresa para alguns teóricos, que se dis-
puseram a confrontar o espelho da arte poética, o constante desa-
fio, residente na execução literária, de construir, expressar e refletir 
identidades e situações sociais que aglutinam a interdependência 
predisposta entre o geral e o particular.  Alfredo Bosi, na obra 
intitulada O Ser e o Tempo da Poesia (2000), objetivou alcançar a com-
preensão da linguagem poética, na qual sentimento e imagem pa-
recem se fundir em um tempo denso, subjetivo e histórico (BOSI, 
2000, p. 9). O teórico apresenta a convidativa noção de encontro 
dos tempos a fim de propor a revisão nos conceitos esquematizados 
de historicidade poética, tendo em vista que a fala poética dimen-
siona uma cronologia transversal e resistente, a qual é justificada 
pela recursividade inesgotável da palavra poética. Ainda segundo o 
autor, o retorno ao texto poético em diferentes épocas e contextos 
indica que a expressão poética é passível de confrontos e não de 
compatibilidades. Ademais, é válido perceber que uma contem-
plação especular, assim como qualquer experiência introspectiva, 
proporciona confrontos necessários e elucidativos.

Em termos de elucidação, a projeção e distribuição de imagens 
poéticas podem proporcionar uma forma ou formas de autoco-
nhecimento que levam à desestabilização social, crítica e senti-
mental. Sobre esse aspecto, é preciso considerar a predisposição 
do espelho em conservar, diluir e produzir imagens, associando-a 
à perspicaz distinção entre os verbos parecer e aparecer, proposta 
por Bosi (2000). De acordo com o autor, a aparência é inédita por 
ser primordial, pois trata-se da primeira experiência visual entre o 
observador e o objeto. Em outras palavras, é descoberta e, assim 
sendo, necessita ser formalizada e convencionalizada. Já a parecença 
é algo inevitavelmente posterior, pois exige a virtualização: existe 
o intuito de reproduzir o objeto anteriormente observado.3 É im-
portante notar, como bem pontua o autor, que essa reprodução 

3 Para um maior esclarecimento: “A imagem, mental ou inscrita, entretém 
com o visível uma dupla relação que os verbos aparecer e parecer ilustram 
cabalmente. O objeto dá-se, aparece, abre-se (lat.: apparet) à visão, entrega-
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não constitui identidade, porém é uma resultante construção pau-
tada no modo específico de apreender o objeto, ou, simplesmente, 
apresentar uma versão da aparência.

Nesse sentido, tendo em vista a afirmação de Octavio Paz 
(1976, p. 38) — “a imagem é cifra da condição humana” —, é per-
tinente verificar as características da projeção de imagens apresen-
tadas nas composições em verso de Florbela Espanca. A compo-
sição poética da escritora portuguesa, por meio de uma apreciação 
apressada ou impressionista, pode ser aceita como a equivalência 
de sua existência empírica, sem acréscimos, como se sua vida es-
tivesse disposta em sonetos, sem mistérios, contradições ou me-
andros.

Entretanto, o lirismo de Florbela Espanca não pode corres-
ponder a uma perspectiva tão evidente e superficial, porque a lite-
ratura se constitui como uma linguagem carregada de significado, e 
é preciso muito mais do que uma leitura apressada para desvendar 
as nuances de significado em melopéia, fanopéia e logopéia (POU-
ND, 2006).  Com relação aos efeitos de sentido da imagem poética 
ou fanopéia, é oportuno dar continuidade às afirmações de Paz 
(1976, p. 38):

Épica, dramática ou lírica, condensada em uma frase ou 
desenvolvida em mil páginas, toda imagem aproxima 
ou conjuga realidades opostas, indiferentes ou distan-
ciadas entre si. Isto é, submete à unidade a pluralidade 
do real. [...] Ao enunciar a identidade dos contrários, 
atenta contra os fundamentos do nosso pensar. Por-
tanto, a realidade poética da imagem não pode aspirar à 
verdade. O poema não diz o que é e sim o que poderia 
ser. Seu reino não é o do ser, mas o do “impossível 
verossímil” de Aristóteles. 

A partir da noção de “identidade dos contrários” proposta por 
Octavio Paz, tem-se o reconhecimento da plausibilidade poética 

se a nós enquanto aparência: esta é a imago primordial que temos dele. 
Em seguida, com a reprodução da aparência, esta se parece com o que 
nos apareceu. Da aparência à parecença: momentos contíguos que a 
linguagem mantém próximos.” (BOSI, 2000, p. 20.)
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em averiguar e categorizar a realidade, por meio de jogos linguís-
ticos e ilustrativos, sendo o poeta lírico, portanto, um visionário e 
não apenas um observador egocêntrico (PAZ, 1990). Além disso, 
é importante não perder de vista o encaixe do elemento especu-
lar nesse processo de aproximação entre realidades divergentes, já 
que, ao contrário do que somos convidados a acreditar, a imagem 
projetada não é o objeto, porém uma via de conhecimento indireto 
a este. Enfim, se as aparências enganam, os reflexos sugerem. En-
tão, deixemos que a poesia lírica de Florbela Espanca caracterize 
esse fato.

2. A PARTICULAR COMPOSIÇÃO FICCIONAL DISPOS-
TA NOS UNIVERSOS IMAGINÁRIOS DA LÍRICA POÉTICA

Tradicionalmente, os gêneros literários que possuem reconhe-
cida integridade ficcional são aqueles de caráter categoricamente 
narrativo e prosaico, como os romances, as novelas e os contos. 
Dispensando a especulação sobre as origens do modo narrativo, 
tendo em vista que tal encaminhamento se desvia do objetivo prin-
cipal do trabalho, antes de advogar em favor do estatuto ficcional 
poético, é necessário retornar às origens da poesia. Aristóteles, na 
Poética, indicou as causas naturais geradoras do fazer poético: a 
propensão ao ato de imitar e a resultante satisfação desse ato, pois 
o homem é um ser que se apraz da contemplação instrutiva de 
simulacros da realidade.4

Com respeito à imitação, é válido retomarmos brevemente a 
noção de mímesis grega. Pode-se afirmar que, comumente, a mí-
mesis constitui um conceito elementar de representação artística, 
4 Para um maior detalhamento do pensamento aristotélico, segue um 
trecho da tradução da Poética por Eudoro de Souza (1991, p. 248): “Ao 
que parece, duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é 
congênito no homem (e nisso difere dos outros viventes, pois, de todos, 
é ele o mais imitador, e, por imitação, aprende as primeiras noções), e 
os homens se comprazem no imitado. Sinal disto é o que acontece na 
experiência: nós contemplamos com prazer as imagens mais exatas 
daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância, por exemplo, 
[as representações de] animais ferozes e [de] cadáveres. Causa é que o 
aprender não só muito apraz aos filósofos, mas também, igualmente, aos 
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o qual contrapõe o real e a sua cópia a fim de estabelecer efeitos 
estéticos e didáticos. Ainda nessa perspectiva, três gêneros seriam 
mais suscetíveis à imitação: a comédia, a tragédia e a epopeia. A 
epopeia, conforme o pensamento aristotélico, se conformou 
como uma “arte do verbo”, a qual poderia ser metrificada ou não; 
já a tragédia e a comédia se distinguem pelos objetos, os meios e 
os modos de imitação, a primeira busca imitar as ações de homens 
virtuosos, a segunda as atitudes de homens piores.5  Entretanto, 
não se verificou alguma ressalva quanto à condição mímica exer-
cida por meio da atitude lírica. Como já foi amplamente discutido, 
a imitação, segundo o pensamento grego sobre arte, só poderia se 
realizar a partir de dois objetos: o que é observado e aquele que o 
observa, ou, simplesmente, o original e a posterior cópia oriunda 
da imitação. Sendo assim, como seria possível a representação, a 
imitação no gênero lírico, para além de conferir o subjetivismo 
como traço medular? Talvez, com o propósito de escapar a uma 
observação egocêntrica, o observador/objeto se coloque diante 
de um espelho. 

Ainda conforme essa perspectiva, o escritor lírico, ao se por 
diante de um espelho, desvia-se de sua realidade contextualizada, 
com o propósito de elaborar uma realidade paralela, conforme 
Maingueneau (1995, p. 46-47): “o escritor vive entre aspas a partir 
do momento em que sua vida é dilacerada pela exigência de criar, 
em que o espelho já se encontra na existência que deve refletir”. 
Ao investigar o espelho como um gênero literário, Rita Mary Bra-
dley, em seu texto intitulado Backgrounds of  the title Speculum in me-
diaeval literature (1954), pontuou o caráter norteador dos refletores 
metálicos, sinalizando que há uma dupla potencialidade especular: 

demais homens, se bem que menos participem dele. Efetivamente, tal é 
o motivo por que se deleitam perante as imagens: olhando-as, aprendem 
e discorrem sobre o que seja cada uma delas, [e dirão], por exemplo, ‘este 
é tal’”.
5 De acordo com a tradução da Poética por Eudoro de Souza (1991, p.247): 
“Pois a mesma diferença separa a tragédia da comédia; procura, esta. 
Imitar os homens piores, e aquela, melhores do que eles ordinariamente 
são das, operando e agindo elas mesmas. Consiste pois a imitação nestas 
três diferenças, como ao princípio dissemos — a saber: segundo os meios, 
os objetos e o modo”.
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mostrar o mundo como é e indicar como ele deve ser.6   De se-
melhante modo, Einar Már Jónsson em Le miroir: naissance d’un 
genre littéraire (1995), percebe o espelho como um instrumento 
de visão indireta: o historiador distingue a condenação atribuída 
ao objeto, por intermédio da imagem especular, já que esta trans-
mite àquele a convicção de ser apenas um simulacro dotado de 
uma falsa semelhança7. Logo, a partir dessas breves investigações, 
é possível conferir ao espelho um caráter sugestivo e deforman-
te, e não é surpreendente atrelar esses dois adjetivos ao universo 
ficcional.  Sobre esse aspecto, Gustavo Bernardo em O livro da 
metaficção (2010) afirma: “[...] como sabemos há muito, o espelho 
da ficção não nos devolve a realidade refletida tal e qual: antes a 
inverte e depois nos leva para outro lugar. Este lugar se situa além 
da realidade de que partimos e além do espelho – além da ficção.” 
(BERNARDO, 2010, p. 01) 

Entretanto, com relação ao aspecto mimético-ficcional do 
gênero lírico, é uma espécie de lugar comum reputar à atividade 
poética, especialmente a sua vertente lírica, a simples exposição 
do “eu”. Conforme Moisés (2007, p. 49) “a poesia se identifica 
com a expressão do “eu” por meio de linguagem conotativa ou de 
metáforas polivalentes”. Sobre esse aspecto, Emil Staiger (1946) 
sinalizou a ausência de distanciamento do universo interior, carac-
terizando, assim, a produção poética lírica como essencialmente 
subjetiva, ou seja, incapaz de representar a realidade externa de 
modo objetivo como a epopeia.  Por ser compreendido como a 
autêntica expressão do “eu” sem desvios ou alterações, o fazer 
poético lírico se aproxima do meramente confessional, autobio-
gráfico e enunciativo, sem o intento de investir e estabelecer uma 
realidade paralela.
6 Recordando o pensamento de E.K.Rand (1926), Rita Mary Bradley 
afirma “No segundo artigo dessa série, o sentido tradicional da figura 
especular foi estabelecido, em temos que  foram paralelamente propostos 
no início da literatura especular, como podemos descrever assim: mostrar 
ao mundo o que ele é... e indicar o que deverá ser.”  (BRADLEY, 1954, 
p. 100.)
7 “Conforme o segundo caso, a imagem especular pode ocasionar ao 
objeto uma condenação, já que ela é um simulacro, uma imagem irreal 
dotada, de alguma forma, de uma (falsa) semelhança.” (JÓSSON, 1995, 
p. 61.) 
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Contudo, há quem pense de modo distinto. Em seu texto Lírica 
e Ficção (1997), José María Pozuelo tenta resgatar a peculiar capa-
cidade mimética-ficcional do gênero lírico, a qual foi ignorada por 
interpretações redutoras da Poética de Aristóteles realizadas pelos 
filósofos românticos. Segundo o autor:

“[...] a poesia lírica representa o geral verossímil, o valor ex-
tensível ao conjunto dos homens, sua semelhança para com 
os outros e a representação do humano em geral, verossímil 
e não verdadeiro, artístico e não real, modelo e não natureza, 
falar imaginário e não comunicação histórica”. (POZUELO, 
1997, p. 260).

Sendo assim, o gênero lírico também oferta, a seu modo, mun-
dos imaginários. Além disso, baseando-se nos delineamentos entre 
“eu lírico” e “eu fictício”, propostos por René Wellek e Austin 
Warren em Teoria da Literatura, Carlos Reis pontua o caráter de 
projeção e de subversão das experiências do sujeito poético: 

O sujeito poético, constituído no contexto do processo 
de interiorização que temos descrito e postulado como 
entidade a não confundir com a personalidade do autor 
empírico […], se bem que o autor empírico possa pro-
jectar sinuosamente no mundo do texto experiências 
realmente vividas (p. ex: a vivência de uma determinada 
manhã, num certo mês de Setembro), também é cer-
to que a voz que nesse texto nos fala pode ignorar (e 
também subverter, metaforizar, etc.) essas experiências. 
Essa voz será entendida, então, como a de um sujeito 
poético inerente ao texto; enquanto tal, ele participa do 
mesmo estatuto de existência de objectos, situações e 
emoções (um acorde, o vento, a água, a ausência de má-
goa) que no texto se encontram representadas, existên-
cia essa que não tem que ser empiricamente atestada. 
(REIS, 1995, p. 316.)

Essas reflexões justapostas sobre o estatuto ficcional da lírica 
evidenciam que a poesia ultrapassa as fronteiras do meramente 
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temperamental e do metafísico: trata-se de uma criação plástica em 
que o sujeito lírico, como instância textual, descobre e divulga uma 
percepção encabulada de realidade.

3. OS INDÍCIOS REPRESENTATIVOS NOS ESPELHOS DE 
FLORBELA ESPANCA

A poética de Florbela Espanca foi em muitos estudos caracteri-
zada como uma extensão de sua rotina tumultuada, suas condutas 
polêmicas e de suas escolhas frustradas, instituindo-se o “mito” ou 
a “lenda” de Florbela, baseado na acepção romântica de que a partir 
da obra pode-se realizar inferências categóricas sobre a trajetória his-
tórica do autor.8  Entretanto, Renata Soares Junqueira, em seu texto 
intitulado Sob os sortilégios de Circe: ensaio sobre as máscaras poéticas em 
Florbela Espanca (1992), adota uma ponderação divergente quanto ao 
posicionamento de José Régio, o qual apresentava o lirismo florbe-
liano como uma espécie de relato da existência empírica da poetisa:

Isto, porém, não nos faz pensar tanto na influência da 
vida de Florbela sobre a sua poesia quanto no movi-
mento contrário, isto é, na orientação que a poesia de 
Florbela eventualmente deu à sua própria vida. É como 
se Florbela Espanca, de acordo com os seus propósitos 
de escritora pós-romântica e pós-simbolista, tivesse re-
elaborado a concepção de arte que adotou e pudesse, a 
partir dessa reelaboração, dar-se ao luxo de viver poesia. 
Noutras palavras, é como se, por vezes, a poetisa fosse 
apenas a intérprete na vida real, do papel que conferiu 
ao “Eu” lírico dos seus sonetos. (JUNQUEIRA, 1992, 
p. 8.)

8 Para uma melhor elucidação, é necessário consultar o esforço teórico 
de Renata Junqueira (1992, p.07): “esteja claro que não queremos adotar 
aqui, irrefletidamente, a velha concepção romântica de relação direta e 
espontânea entre a personalidade do artista e a sua obra; todavia, é preciso 
não perder de vista a hipótese, facilmente verificável, de que a própria 
Florbela tenha adotado uma concepção de arte segundo a qual a obra só 
é grande quando gerada pelas contingências dramáticas e inesquecíveis da 
vida do seu autor” (grifos da autora).
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Ao assimilar as colocações de Junqueira, somos levados a per-
ceber que o fazer poético envolve-se de uma eficácia em reelaborar 
concepções de arte e de vida, além de inverter e instituir papéis 
existenciais. Trata-se, portanto de uma poesia intrometida, criativa 
e reformadora, e não apenas de simples deleite ou de impressões 
emocionadas postas em metro.

De semelhante maneira, Maria Lúcia Dal Farra na descrição 
de Poemas de Florbela Espanca (1997) sinaliza a habilidade de redi-
mensionar tradicionalismos, criar, transfigurar e empreender per-
cepções de mundo, semeando, assim, intermediárias formas de 
conhecimento e intervenção, especialmente, com respeito ao esta-
tuto tradicional da mulher. É interessante notar que as considera-
ções de Dal Farra dialogam com a ideia de uma produção poética 
contestadora, proposta por Bosi (2000, p. 12): “Quanto às relações 
do poema com os tempos da sociedade, importava trazer à luz da 
consciência as respostas muitas vezes tensas que a obra poética dá 
às ideologias dominantes.” Dessa forma, ao oferecer uma nova 
atribuição ao papel feminino na sociedade em que viveu, Florbela 
Espanca, através de seu universo criativo foi capaz de sondar e ex-
teriorizar aspectos sociais, ideologicamente, contidos. Logo, é pre-
ciso reconhecer o cauteloso desprendimento do real empírico na 
atividade poética, a fim de melhor compreender a desequilibrada 
poetização da vida9, cotejada com o lado depositário de realidades 
insinuadas, por meio de um esforço imaginativo.

Livro de Mágoas (1919) foi o primeiro livro de poemas escritos 
por Florbela Espanca a ser publicado.  Examinada por Raul Pro-
ença10, a obra dedicada ao pai e ao irmão surpreendeu e encantou a 
muitos em Portugal, esgotando-se rapidamente. Influenciado pelo 
decadentismo, o eu lírico dialoga com a dor, a angustia e com o 
sonho, por vezes, sinalizando a nociva invisibilidade, incompreen-
são e a vaga interpretação do estado de espírito do ser que se exibe 
constantemente, mas ninguém parece o reconhecer:

9  V. Junqueira (1992, p. 6).
10 Conforme Junqueira (1992, p.14), Raul Proença nesta época era o diretor adjunto 
da Biblioteca Nacional de Lisboa e mais tarde, em 1921, viria a fundar a Seara 
Nova.
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EU

Eu sou a que no mundo anda perdida,
Eu sou a que na vida não tem norte,
Sou a irmã do Sonho, e desta sorte
Sou a crucificada ... a dolorida ...

Sombra de névoa ténue e esvaecida,
E que o destino amargo, triste e forte,
Impele brutalmente para a morte!
Alma de luto sempre incompreendida! ...

Sou aquela que passa e ninguém vê ...
Sou a que chamam triste sem o ser ...
Sou a que chora sem saber porquê ...

Sou talvez a visão que Alguém sonhou,
Alguém que veio ao mundo pra me ver
E que nunca na vida me encontrou.

O soneto apresentado acima dispõe de estrofes com rimas in-
terpoladas e cruzadas. As interpoladas registram adjetivos femini-
nos: “perdida”, “dolorida”, “esvaecida” e “incompreendida”, os 
quais revelam o gênero feminino da voz poética que se expressa. A 
recorrência do verbo “ser” munido das desinências número-pes-
soais de primeira pessoa do singular parece indicar, enfaticamente, 
de quem parte as palavras proferidas, além de oferecer uma condi-
ção baseada na excessiva descrição, o que confere uma certa eman-
cipação de identidade. Então, o poema seria um simples desabafo 
de Florbela escritora, ou será que a autora adotou e construiu uma 
projeção individual representada por uma voz poética que ecoa em 
uma realidade imaginada e, talvez sonhada e arquitetada por ela?11

É importante notar que, apesar de o elemento especular não 
se encontrar explícito, por meio de um substantivo (espelho), nos 
11 Em respeito ao fato de o poema tematizar um certo “Eu” é interessante perceber 
a relação que Silva (2008) estabelece entre a Literatura e a Psicanálise, considerando 
uma atitude narcisista, sem, contudo, reduzir à poesia lírica a um caso clínico: “É 
por causa deste efeito de espelho, no qual o leitor e o sujeito poético se lêem, que o 
texto em verso traz em suas bases “sujeitos narcísicos”. É através de Narciso que, 
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versos apresentados, a síntese contemplativa se mantém, pois há a 
demonstração intrínseca de um “eu” que se põe invisível a todos, 
excetuando-se a ele mesmo: se assim o é, então, a única maneira 
de sondá-lo e de reconhecê-lo seria a partir de um enfrentamento 
especular, e das consequentes reflexões e virtualizações ópticas. 
Talvez, alguém o definisse, além de um vulto, uma sombra ou uma 
difusão onírica, expostos por detrás de um espelho indiciador. 

De uma maneira oposta ao eu lírico do poema anterior, o eu 
poético de “Que diferença!” em Trocando Olhares (1915-1917) se 
mostra acentuadamente visível, o que atesta a composição ima-
ginativa e produtiva do eu lírico florbeliano: uma hora é um ser 
invisível, incompreendido e isolado; em outro momento, é um ser 
notável, impactante e astuto em uma troca de olhares:

QUE DIFERENÇA!

Quando passas a meu lado, 
E que olhas para mim, 
Tornas-te da cor da rosa, 
E eu da cor do jasmim. 

Vê tu que expressões dif ’rentes 
Da nossa mesma ansiedade: 
A cor da rosa é despeito, 
A palidez é saudade!

É importante registrar a presença de uma alteridade entre o eu 
lírico e um outro ser que observa e é observado. Essa alteridade é 
fundamentada a partir da comunhão de um sentimento: ansiedade 
ou expectativa. Porém, as expressões resultantes do enfrentamen-
to visual entre os sujeitos são contrastantes. 

Além disso, é apropriado perceber que a alternância entre as 
rimas “ansiedade” e “saudade” está atrelada à continuidade entre 
esses sentimentos: quem sente saudade sofre de ansiedade e quem 
ao olhar-se nas águas de um lago transparente, se apaixona por uma imagem tão 
bela (a de si próprio), que o texto lírico constrói a imagem de certo “alguém”: o 
leitor, que se reconhece no texto. É no trabalho com o simulacro que a literatura e, 
em especial, a poesia pode ter diversos significados. ” (SILVA, 2008, p.44).
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sofre de ansiedade é atormentado por uma expectativa oriunda de 
uma carência até então irremediável. Além do mais, a situação re-
presentada no poema é bastante familiar à temática especular com 
respeito à virtualização e à projeção: o ser visto a partir do outro, 
observando as mudanças exteriores traídas pela cor do sentimento 
inferido numa peculiar situação contemplativa. Daí, há a sugestão 
relativa ao ato de verificar a si mesmo a partir das reações provoca-
das por aquele olhar que espelha de uma maneira indireta: os atos 
de ver-se e de projetar-se se conservam à maneira de um enfrenta-
mento-resposta que indica um conhecimento indireto.

O último poema selecionado traz uma espécie de sublimação 
entre os dois anteriores: trata-se de uma “Cegueira bendita”, poe-
ma publicado também no livro Trocando Olhares (1915-1917):

CEGUEIRA BENDITA

Ando perdida nestes sonhos verdes 
De ter nascido e não saber quem sou, 
Ando ceguinha a tatear paredes 
E nem ao menos sei quem me cegou! 
 
Não vejo nada, tudo é morto e vago... 
E a minha alma cega, ao abandono 
Faz-me lembrar o nenúfar dum lago 
’Stendendo as asas brancas cor do sonho... 

Ter dentro d’alma a luz de todo o mundo 
E não ver nada nesse mar sem fundo, 
Poetas meus irmãos, que triste sorte!... 
E chamam-nos a nós Iluminados! 
Pobres cegos sem culpas, sem pecados, 
A sofrer pelos outros té à morte!

O soneto composto por rimas alternadas nas primeiras estro-
fes e emparelhadas nas últimas traz um título bastante insólito aos 
olhos comuns: cegueira bendita. Contudo, ao considerar a lingua-
gem conotativa e a menção explícita à condição iluminada de poe-
ta no texto, a aparente cegueira pode converter-se em uma maneira 
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não acostumada de designar o mundo por meio da imagem e da 
transfiguração da palavra poética. O texto florbeliano representa 
em um metapoema a condição acidental dos criadores de poesia:  a 
de esclarecer os sentimentos alheios e universais, enquanto o mun-
do particular encontra-se insondável. Daí, depreende-se do fazer 
lírico a capacidade em dispor e articular concepções impercebíveis 
da realidade vigente, como um acidente provocado por um ponto 
cego de um espelho. Assim sendo, o lirismo poético não pode ser 
passível de desabafo ou confissão: é uma criação singular para fins 
e começos plurais. E ainda que por colocar-se como “cego” o eu 
lírico não pudesse contemplar-se diante de um espelho lateral ou 
frontal, é virtualizado no espelho da poesia lírica em que suas im-
pressões tateantes estimulam descobertas desconcertantes.

4. CONCLUSÕES

Diante das reflexões suscitadas, é razoável perceber que o gê-
nero lírico constitui um tema teórico, crítico e literário de descri-
ção embaraçada. Talvez, porque a modernidade exija a inatingível 
imparcialidade do ser social, seja nas atribuições profissionais ou 
nas escolhas artísticas: parece ser muito mais simples e lógico anu-
lar ou descaracterizar a intensidade representativa das produções 
líricas, reduzindo-as ao desafogo sentimental, testemunhado por 
um “eu”, que o utiliza como inspiração aleatória. Já a prosa é ime-
diatamente relacionada ao domínio criativo que gera a repercussão 
da realidade, por meio de procedimentos imaginativos explícitos. 
O romancista inventa o narrador, personagens e institui o tempo e 
o espaço de uma história paralela à realidade.12

Entretanto, ao comparar prosa e poesia, Paz (1976, p.12) reco-
nhece a potencialidade de dizer algo, pertencente ao fazer poético, 
presente em diversos momentos históricos: “a prosa é um gênero 
tardio, filho da desconfiança do pensamento ante as tendências 
naturais do idioma. A poesia pertence a todas as épocas: é a forma 
natural de expressão dos homens. Não há povos sem poesia, mas 
existem os que não têm prosa.” Ainda, conforme o autor, “[...] a 

12 Indico a leitura de Gallagher (2009) baseada em Schmidt (1996) para um maior 
esclarecimento quanto ao estatuto ficcional na prosa romântica, em comparação 
à “poesia”.
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imagem poética não pode aspirar à verdade.” (PAZ, 1976, p.38), 
fato que se estende às imagens especulares já que estas também 
não se pretendem “verdadeiras”, no sentido de reproduzir o ob-
jeto exatamente como ele é. Finalmente, é importante considerar 
a poesia lírica pelo seu caráter imaginário, de acordo com Pozuelo 
(1997), a fim de alcançar todas as instâncias da escrita múltipla em 
significados de Florbela Espanca.
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CONVERGÊNCIAS VERGILIANAS: ARTE, PALAVRA, 
VIDA

Ana Cristina Fernandes Pereira Wolff1

As aproximações entre os textos vergilianos, que segundo o 
autor são “sempre o mesmo livro”, implicam um processo de 
amadurecimento, de refinamento estético e criativo, de busca de 
novas soluções formais e estilísticas, de experimentação, de rompi-
mento com modelos e convenções. O gênero romance se reinven-
ta ao longo de sua obra, fundindo-se a outros (literários ou não), 
como o ensaio, a poesia, a epistolografia e a pintura. Sua produção 
literária (bem como a ensaística) revela um rigoroso e consciente 
trabalho de reflexão tanto sobre o homem e sua existência quan-
to sobre a arte, a literatura e, particularmente, o gênero romance, 
num processo que se apura e se adensa a cada novo livro publica-
do. Trata-se de uma obra “que privilegia a Palavra, a Linguagem 
como elemento fundamental à criação ou recriação de universos”, 
questionando os próprios limites e apontando novas possibilida-
des (PAIVA, 2007, p. 25).

Com feito, Vergílio Ferreira foi constante e profundamente 
voltado à problemática do homem, de modo que a questão da 
linguagem, por extensão, a crise da linguagem, “uma das mais trá-
gicas do nosso tempo, ao mesmo tempo causa e sintoma da morte 
do homem como sujeito”, não deixaria de comparecer em seus 
romances e demais escritos. E essa questão aparece de dois modos 
no texto vergiliano: pela “destruição da linguagem” e pela “sua re-
cuperação, digamos assim, da busca de uma palavra que diga tudo, 
e ao homem, ao narrador-protagonista que empreende essa busca, 
o diga todo” (JÚLIO, 1984, p. 261). A presença dessa acentuada 
crise se faz de modo ambivalente em Ferreira, adverte a estudiosa: 
seus personagens a denunciam, a criticam, refletem sobre ela, mas 
não aceitam a morte do sujeito, sobretudo do sujeito pensante; 
eles vivem um embate com a palavra, no esforço para ultrapassá-
1 Doutora, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
Câmpus Apucarana. Este trabalho é parte da tese defendida pela autora junto 
ao Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), Paraná, intitulada Entre paisagens portuguesas, a aldeia de Vergílio Ferreira.
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-la, reinventá-la. Profundamente humanista, o escritor acredita na 
redenção da palavra e, por conseguinte, na redenção do homem.

Notamos, assim, que Ferreira buscou insistentemente a palavra 
absoluta, carregada de significados para além do dizível. Diante 
da morte da linguagem, ele nunca deixou de procurar a palavra 
essencial, “teimou sempre”, como diria Barthes (1980), superou-se 
a cada novo texto, atingindo seu ponto mais alto em Para sempre, no 
qual a palavra é a temática central: dela partem e para ela conver-
gem as demais ideias do romance, como o próprio escritor anotou: 
“O meu romance Para sempre tem como tema fundamental o ‘pro-
blema’ da palavra” (FERREIRA, 1993, p. 365). As limitações da 
língua e da linguagem foram um desafio para o escritor que, artisti-
camente, superou-as e deixou um legado literário ímpar no contex-
to das literaturas de língua portuguesa. Palavra criadora, genesíaca, 
mítica, instauradora de universos ficcionais que falam do homem 
e ao homem, abre-se à revelação e aguça a sensibilidade do leitor.   

Essa relação estreita com a língua e a linguagem foi centro de 
muitas das reflexões vergilianas, a exemplo do fragmento abaixo 
em que é explícito o descompasso entre o sentir e sua verbalização: 

[...] Daí o paradoxo ou o circuito fechado de pretender-se 
discutir a funcionalidade de uma língua para um pensamento 
pensado. Porque ao embate de um sentir, que é o da original 
relação com o mundo, a palavra é um impossível ou chega já 
um pouco tarde. (FERREIRA, 1992, p. 10)

Igualmente, seus personagens discutem o assunto. Alberto So-
ares, em sintonia com as ideias do autor, afirma: “Sinto, sinto nas 
vísceras a aparição fantástica das coisas, das ideias, de mim, e uma palavra 
que o diga coalha-me logo em pedra” (FERREIRA, 1983a, p. 39, grifos 
do autor). Intensas são as reflexões desse personagem em torno 
das amarras da linguagem, por isso sua luta contra a cristalização 
das palavras: 

Estamos condenados a pensar com palavras, a sentir em pala-
vras, se queremos pelo menos que os outros sintam connos-
co. Mas as palavras são pedras (FERREIRA, 1983a, p. 38). 
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Toda a manhã lutei não apenas com elas [as palavras] para me 
exprimir, mas ainda comigo mesmo para apanhar a minha 
evidência. (FERREIRA, 1983a, p. 39, grifo do autor)

Há uma vida atrás da vida, uma irrealidade presente à realida-
de, mundo das formas de névoa, mundo incoercível e fugidio, 
mundo da surpresa e do aviso. [...] A minha retórica vem do 
desejo de prender o que me foge, de contar aos outros o que 
ainda não tem nome e onde as palavras se dissipam com a 
névoa do que narram (FERREIRA, 1983a, p. 71-72).

 O autor e os seus personagens investem na questão metalin-
guística ao problematizar a eficácia das palavras, ao questionar sua 
capacidade de dizer. Situação paradoxal, portanto, vive o sujeito 
que se vale das palavras para interagir, comunicar, para se expres-
sar, para dizer ao outro o seu alarme, a sua aparição, porém está a 
elas aprisionado. Condenado, luta para romper os limites do signo, 
chegar ao “sentir original, aí onde mal se instalam as palavras”, palavras 
que são como “cinturões de ferro”, “ideias cunhadas que circulam, se guar-
dam nas algibeiras”, cujos sentidos estão sedimentados, estagnados, 
são “pedras”. (FERREIRA, 1983a, p. 9-10, grifos do autor). Tais 
considerações corroboram as afirmações de Barthes: “toda língua 
é uma classificação” e “toda classificação é opressiva”. Assim, a 
língua é impositora, determinando o que dizer a partir de escolhas: 
a estrutura da língua nos oferece as opções para a comunicação, a 
interação, e a ela nos sujeitamos (BARTHES, 1980, p. 12). Resta ao 
escritor o embate com a palavra para lhe restituir “o sabor original: 
isto é o que é o mais difícil, [...] porque desde há muito ela está 
impregnada de valores de toda ordem, de significados previsíveis” 
(RUAS, 1999, p. 235). 

Se a palavra é prisão, no entanto “é também liberdade, por ser 
força criadora” (FONSECA, 1992, p. 11). Em Vergílio Ferreira, a 
palavra literária “questiona e assume em plenitude a sua condição, 
cumprindo-se como pesquisa e realização, teoria e prática, ascese 
e apoteose: triunfo e celebração da Palavra” (p.12), num exercício 
em que nem a sua destruição está ausente. Em Aparição o persona-
gem Carolino, um dos alunos de Alberto, realiza a experiência de 
“mastigar as palavras”, esvaziando-as de sentido: 
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- Mastigar as palavras? 
- Bem... É assim; a gente diz, por exemplo, pedra, madeira, 
estrelas ou qualquer coisa assim. E repete: pedra, pedra, pedra. 
Muitas vezes. E depois, pedra já não quer dizer nada. (FER-
REIRA, 1983a, p. 67, grifos do autor). 

Esse personagem se refere à fragilidade das palavras, à sua ar-
bitrariedade, o que deixa o professor Alberto surpreso e o leva a 
pensar: “E saberás o que há em ti, o que te vive, e as palavras ig-
noram?” (FERREIRA, 1983a, p. 67), constatando que a palavra é 
insuficiente para exprimir intensamente a vida humana, não conse-
gue verbalizar o homem em sua complexidade. Aparição, portanto, 
interroga: o que é a linguagem? E toda a obra vergiliana, de fato, 
“gravita em torno do problema da linguagem, repercutindo com 
densidade filosófica e intensidade poética o eco da interrogação 
fundamental, sempre em aberto: ‘O que é a Palavra?’” (FONSE-
CA, 1992, p. 9, grifo da autora), interrogação se espraia por toda a 
produção do escritor.  

Na relação do homem com a linguagem – por extensão, a bus-
ca da palavra absoluta – Júlio (1984) assinala dois aspectos fulcrais 
em Vergílio Ferreira: o encontro do eu consigo mesmo e a co-
munhão do eu com o outro. Com efeito, a palavra é um meio de 
acesso à identidade, mais apropriadamente, ao ser. É por meio dela 
que o homem pode se dizer por inteiro, razão pela qual o persona-
gem Jorge reflete: “É curioso, preciso então ainda da palavra. Para 
que quero eu a palavra? Que palavra? A palavra para ser, sem ela não 
sou. Não sou como? Não a saberei bem, talvez [...] (FERREIRA, 
1983b, p. 17, grifos nossos). Condenado, à espera da morte, esse 
personagem explicita o quão o acesso ao que somos passa pela 
palavra, mas não se trata de qualquer palavra, e sim daquela que 
está acima do desgaste, da petrificação. Em Estrela polar, Adalber-
to pensa: “Um nome exprime-nos como uma senha. Um nome. 
E imprevistamente alguma coisa de mim aí se estabelece, e é eu 
desde onde?”. Ao mesmo tempo, sabe que há muito além desse 
nome comum, automatizado. A ele interessa uma palavra nova, 
um nome absoluto, dada sua intensidade: “Porque o meu ‘eu’ ver-
dadeiro, a minha fulguração não tem nome...” (FERREIRA, 1967, 
p. 13). Trata-se, portanto, do verbo perfeito, inaugural, com que 
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o sujeito anuncia-se, redime-se, vê-se em plenitude; uma palavra 
ainda não pronunciada, por nascer. 

Por outro lado, o reconhecimento pleno do homem passa pela 
dimensão relacional: ele “só é verdadeiramente pessoa em relação” 
(JÚLIO, 1984, p. 268). A comunhão entre os homens pressupõe a 
palavra; igualmente a interação, a comunicação por meio da pala-
vra pressupõe sempre o outro. O desejo dessa comunhão total foi 
amplamente tematizado em Estrela polar: “como ser eu nos outros? 
Ser irredutível e múltiplo? [...] O que eu queria era ser eles quando 
estão pensando [...] O que eu queria é que eles sentissem o que eu 
sinto e não o que eles sentem.” (FERREIRA, 1967, p. 32, grifos 
do autor). Essa comunhão perfeita exige uma linguagem especial, 
única, que o eu-narrador, entretanto, não encontra: “– Eu digo 
‘pão’, ‘vinho’, ‘amor’, ‘trampa’. Mas quem me diz: ‘está bem, eu 
ouvi. Dorme...’? Quem me diz?” (p. 82). “– Nada dizes, já nada 
dizes... [...] – Quem és tu? [...] – Que queres tu de mim?” (p. 86, grifos 
do autor). “– Que tens tu a dizer-me? [...] Mas não é fácil dizê-lo. 
Porque as verdades profundas, o apelo do sangue, só se explicam 
na linguagem da loucura” (p. 32). Há, como vemos, apenas o de-
sencontro, “o tenebroso silêncio”, “o grito de horror da solidão” 
(FERREIRA, 1967, p. 86); o que se diz não tem eco, as palavras e 
os homens não se entendem.  “Falta a palavra que sagre o silêncio 
e sele o amor, que abra o sujeito à totalidade do mistério do outro” 
(JÚLIO, 1984, p. 269), palavra que o eu deseja íntima e angustiada-
mente, num desabafo pungente: 

[...] porque é impossível que não venha aquela palavra que 
espero, a palavra serena, húmida de ternura, verdadeira como 
a verdade da terra, a verdade de eu estar aqui, aquela pala-
vra que de ti esperei, Ernestinho, ou que eu quis reconhecer, 
em que eu quis acreditar, desde longe, desde um outrora sem 
tempo, e que não veio ou não ouvi ou me foi inverossímil 
como será sempre inverossímil nesta solidão absoluta, neste 
vazio de eternidade: meu filho... (FERREIRA, 1967, p. 78, gri-
fos do autor)

Em Estrela polar, tal palavra é subtraída pelo encontro amo-
roso fracassado e pela morte (do pai de Adalberto, Ernestinho, e 
do filho). Resta ao eu-narrador a solidão e o imenso vazio. Daí a 
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frustração, a loucura, o diálogo rompido, a comunhão impossível, 
a vida falhada.

Concomitantemente ao questionamento da linguagem, os ro-
mances de Vergílio Ferreira procuram novas formas de expressão, 
emanadas da reinvenção da palavra, no mesmo movimento em 
que o homem se (re)constrói, se (re)cria, como notamos na fala de 
Jorge, o protagonista de Nítido nulo: “[...] quantas vezes tenho de to 
dizer? Falo a minha língua, a tua é uma língua morta. [...] Falo uma 
língua viva, a tua é feita de farrapos” (FERREIRA, 1983b, p. 56). 
Em sua obsessão pelo outro, Adalberto igualmente busca (em vão) 
uma palavra outra, surgida do esgotamento de tudo: “[...] era a 
altura de um sorriso se abrir, de renascermos através dele, de uma 
palavra nova se erguer por entre a nossa solidão. Mas [...] a palavra 
não vem” (FERREIRA, 1967, p. 85). Tento uma palavra simples 
que se abra entre os dois. Não a encontro” (FERREIRA, 1967, 
p. 89). Jaime Faria, o protagonista de Alegria breve, é outro belo 
exemplo desse processo de instauração do novo. Indaga ele: “Que 
é uma palavra? Que é a fala? Mundo excessivo, mundo deserto, 
reinventar-te todo desde as origens. [...] Terei de recriar eu tudo. 
Terei de dar um nome às pedras e às estrelas. E só então elas serão 
a desgraça e a beleza” (FERREIRA, 1972, p. 80). Neste belo frag-
mento, a dificuldade com as palavras é contornada e os vocábulos 
“desgraça” e “beleza” dão a medida da complexidade do viver. Úl-
timo habitante de um mundo em desagregação e o primeiro de um 
novo que se anuncia, Jaime coloca-se como o instaurador de uma 
nova linguagem para a vida nova que se inicia: “Não há palavras 
ainda para inventar o mundo novo” (FERREIRA, 1972, p. 270).  

No universo ficcional vergiliano, igualmente os discursos são 
problematizados (mesmo parodiados, ridicularizados), afinal ne-
nhum deles se mantém num mundo em desagregação: 

Mas, de súbito, que sarrabulhada. De norte a sul, este a oes-
te. Era um cacarejo estridente, ouço-o na minha aflição. Dos 
quatro cantos do mundo [...] Filósofos, políticos, passo grave 
entre as muralhas da Biblioteca [...] E a espantosa proliferação 
dos teorizadores, dos sábios que tiveram razão para a eterni-
dade e já não tinham, dos poetas que dedilharam na lira a sua 
melancolia para a comoção da intimidade das virgens e que 
nos fazem rir. E dos doutores dos concílios, dos ascetas, dos 
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pregadores. Dos historiadores, dos salvadores do mundo, dos 
foliculários. Mas em cada momento do passado, a reunião 
em torno de uma verdade como um bolo, tomai e comei. 
Levava-se para casa a fatia da ciência, da arte – e agora? [...] 
Uma sarrabulhada de vozes aturdem-me. [...] As que falam 
dos deuses todos em torrente de ecos pelo espaço, por entre 
um fervor de ladainhas [...]. (FERREIRA, 1985, p. 27-28). 

No fragmento acima, o eu-narrador remete aos mais diversos 
discursos: da filosofia, da religião, da política, da arte, num exer-
cício de linguagem em que todos eles se esvaziam, dado que não 
resolvem os grandes e existenciais problemas. O homem perde-se 
entre “tantas palavras, milhões biliões, um falatar pelo universo 
inteiro, e os biliões de palavras entaladas nos livros” (FERREIRA, 
1985, p. 192), num vácuo total, ilusório. Assim, assistimos “à mor-
te dos valores, e, na sequência da morte dos valores em favor da es-
trutura, do sistema, não estamos muito longe da morte do homem 
como sujeito pensante e falante” (JÚLIO, 1984, p. 264). É preciso 
reaprender as palavras, carregá-las de novos sentidos, aproximá-las 
do sentir original: “Queria ter uma palavra, não a sei. Uma palavra 
de alegria, de ternura, de qualquer coisa estranha que me invade e 
tem o tom da compaixão. Não sei. [...] Que mundo original se nos 
separa assim do dizer?” (FERREIRA, 1985, p. 245). O que lhe res-
ta é perseguir a palavra essencial, forjada no silêncio, a única capaz 
de exprimi-lo por completo, falar da vida e da morte, da existência 
entre os vazios, da alegria, da dor, do amor, da beleza... 

Mas por sob todo este linguajar – que palavra essencial? A 
que saldasse uma angústia. A que respondesse à procura de 
uma vida inteira. A que fica depois, a que está antes de todas 
quantas se disseram. A que mesmo dizendo não diz como 
um penso para o que não tem cura. [...] A que depois de todas 
as coisas belas. [...] A procura intérmina ofegante. Silêncio. 
(FERREIRA, 1985, p. 25)

Sobre isso, Maria Joaquina Nobre Júlio esclarece que é muito 
forte “a conotação metafísica da problematização da linguagem” 
em Vergílio Ferreira: “em forma de interrogação, que é a forma 
constante de o herói vergiliano exprimir o seu espanto e o seu 
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alarme perante o mistério do mundo e do homem”, o protagonista 
mostra que, para além da morte do sujeito, a questão da linguagem 
passa pelo silêncio (JÚLIO, 1984, p. 7): “É tudo tão difícil. Falar 
é tão difícil. Mesmo o falar” (FERREIRA, 1983b, p. 59, grifos do 
autor); “Regressado ao silêncio fundamental – e falas tanto. [...] 
Que é que significa falares?” (FERREIRA, 1985, p. 27). Há uma 
profunda interrogação das palavras vazias, excessivas, que nada 
significam, enquanto se desnuda a linguagem do silêncio como a 
origem dos sentidos mais profundos, mais verdadeiros. 

Isabel Rodrigues também destaca o quanto a vivência do silên-
cio é significativa no escritor. Segundo ela, Vergílio Ferreira vive o 
conflito “entre o drama de escrever e a inevitabilidade da escrita”, 
conflito que o escritor trouxe para dentro de seu texto ao transferir 
“a experiência do silêncio como essência poética da modernidade” 
para a linguagem que devia dizê-lo (RODRIGUES, 2009, p. 117). 
Nele, o silêncio é fundador da linguagem, engendra a criação da 
palavra nova, inaugural. Sobre isso, a estudiosa explica: em Vergílio 
Ferreira o silêncio não é aceito como “destino inevitável ou irre-
missível do escritor” (p. 123), pelo menos não sem antes levantar 
sua voz, seu grito ou sem tentar contrariar a chama aniquiladora 
dessa “lareira da escrita onde a ilusão se consome sem deixar outro 
vestígio que não seja o silêncio” (LOURENÇO, 2004, p. 104 apud 
RODRIGUES, 2009, p. 123). Assim o silêncio comparece como a 
perseguição do indizível, do verbo transcendente – o que corrobo-
ra o ponto de vista de Júlio (1984).    

Fadado ao aprisionamento da linguagem, o homem tem a arte, 
neste caso a literatura, como via de acesso ao indizível, à palavra 
restaurada, renascida. A arte impõe-se, portanto, como instrumen-
to de redenção, de libertação. E o escritor sabe muito bem o que 
deve ser feito: “[...] é no interior da língua que a língua deve ser 
combatida, desviada: não pela mensagem de que ela é o instru-
mento, mas pelo jogo das palavras de que ela é o teatro”. (BAR-
THES, 1980, p. 17). O artista participa da dança das palavras, de 
sua encenação para fugir às amarras, o que alimenta seu trabalho, 
aguça seu labor, impulsiona sua criação e imaginação, conduz ao 
rompimento dos limites e à reinvenção da linguagem, para desven-
dar, enfim, “suas mil faces secretas sob a face neutra” (ANDRA-
DE, 1988, p. 66), como assevera Vergílio: 
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[...] Mas o trabalho do poeta é esse – fazer coincidir o indizí-
vel com o dizível, utilizando o estratagema de passar não bem 
pela palavra mas pelo enigma que a circunda e se esqueceu, 
não pelo que ilumina mas pelo iluminar. [...] (FERREIRA, 
1992, p. 10). 

Crítico lúcido do seu tempo, Ferreira enfatiza que o grande de-
sastre do homem advém da profanação de tudo, especialmente da 
profanação da palavra. Para ele, é preciso “recuperar a sacralização 
que lhe reponha o mistério, o intangível, o poder criacional que 
lhe roubaram” (FERREIRA, 1992, p. 278-279). Palavra poderosa, 
transfiguradora, profética, transformadora do amorfo em forma 
(RUAS, 1999), precisa ter restituída sua sacralidade. 

Mais divina que os deuses, foi a ela que Deus recorreu para 
criar o mundo. Não veio dele a divindade para a palavra, mas 
se veio, nela ainda permanece, nela ficou depois que Deus 
deixou de existir. A sacralidade. Na vida, na palavra, no ho-
mem (FERREIRA, 1992, p. 278-279). 

E é somente pelo trabalho artístico que se recupera isso, como 
o escritor anotou: “O mais grave e importante da vida não se sabe 
dizer. A grande arte tenta aprendê-lo. Porque só então isso começa 
a existir. Ou seja, só a grande arte poderá dizer o que se não pode 
dizer”. (FERREIRA, 1992, p. 334). Com essa consciência, Ferreira 
sempre labutou seu ofício, trabalhou a palavra – “palavra [que] é 
um mistério” (FERREIRA, 1972, p. 76) –, extraindo dela os mais 
diversos efeitos para, enfim, apreender o sentido da vida que se 
oculta na (e da) própria vida.   

[...] Ah, mas como existe o prazer único de estar aí. E a luta 
inglória para o dizer na escrita. Escrever. Estar só. A sós com 
a folha de papel. E sentir-me tocado por essa graça mais que 
divina do encantamento e ternura e paz dessa vibração, desse 
apelo a um abandono de beleza e melancolia. Por que não sei 
dizer isto? (FERREIRA, 1980, p. 131). 

 Ao estabelecer certa analogia entre Vergílio Ferreira e Fernan-
do Pessoa, particularmente o Bernardo Soares do Livro do Desas-
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sossego, Isabel Rodrigues lembra que ambos padecem “da nostalgia 
da palavra absoluta, aquela que parece capaz de ordenar o mundo 
e que por vezes se afigura quase ao alcance da mão, escapando 
todavia aos dois autores no momento em que a escrita tenta em 
vão aprisioná-la” (RODRIGUES, 2009, p. 119). Embora o silên-
cio seja “fundacional da palavra perfeita nos textos de ambos” (p. 
120), eles não conseguem conter a escrita, escrita que é impulso 
vital, original, indissociável de suas existências. Desse modo, a im-
possibilidade ou a inutilidade do ato de escrever torna-se o próprio 
material para a escrita: 

escreve-se então para se dizer que é impossível escrever ou 
que há muito se não escreve, como um exercício de autopu-
nição pela própria esterilidade do momento e como se o di-
zê-lo assim, neste registo confessional e autocontemplativo, 
pudesse aliviar o sentimento de dilaceração que a privação 
da palavra criativa efectivamente provoca.  (RODRIGUES, 
2009, p. 121). 

Vários fragmentos dos escritos vergilianos comprovam a afir-
mação acima. O ficcionista (como muitos de seus personagens) 
não resiste ao impulso da escrita, esse “sopro de vida” que preen-
che sua existência, que o leva ao projetar-se constante, que o con-
duz em busca da palavra perfeita, absoluta, que diga em verdade 
seus pensamentos e seu sentir mais original, que permita, mesmo 
ilusoriamente, o acesso ao outro. 

Escrevo-te para daqui a um século, cinco séculos, para daqui 
a mil anos... É quase certo que esta carta te não chegarás às 
mãos, ou que, chegando, a não lerás. Pouco importa. Escrevo 
pelo prazer de comunicar. (FERREIRA, 1966, p. 9). 

Escrever, escrever. Não, não tenho nada de especial a anotar. 
Mas é irresistível este impulso que me vem não sei donde e 
me chega à mão e quer sair de mim através deste movimento 
com que desenho as palavras. (FERREIRA, 1990, p. 94). 

Senta-te diante da folha de papel e escreve. Escrever o quê? 
Não perguntes. [...] Escrever é orar sem um deus para a ora-
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ção. Porque o poder da divindade não passa apenas pela cren-
ça e é aí apenas uma modalidade de a fazer existir. Ela existe 
para os que não crêem, como expressão do sagrado sem di-
vindade que a preencha. [...] Escreve e não perguntes. Escre-
ve para te doeres disso, de não saberes. E já houve resposta 
bastante. (FERREIRA, 1992, p. 73). 

De forma incisiva, Vergílio Ferreira explica em um de seus en-
saios: “Escrevo porque é essa minha forma de estar vivo.” (FER-
REIRA, 1987, p. 17). E mais adiante, acrescenta que a palavra 
sempre o seduziu. “E isto porque [...] na palavra eu podia aliar 
a emoção que nos abala à ideia que se quer exprimir, o que nos 
fala aos nervos ao que nos fala ao cérebro, a sensibilidade que se 
comove à inteligência que se ilumina”. Na palavra, conclui, “eu 
podia reunir o que está mais perto do instinto e o que está mais 
perto da razão, eu podia afinal ser mais homem por inteiro” (p. 19, 
grifo do autor). Reiterando sua ânsia pela escrita, pontua: “Mas 
larvarmente, submersamente, em mim o escritor não se cala nun-
ca, ainda quando o parece. Se a literatura é o meu modo de estar 
vivo, não me é fácil morrer de vez em quando [...]” (FERREIRA, 
1981, p. 39). 

Assim como em Vergílio Ferreira, a necessidade da escrita é 
característica de muitos de seus personagens. Para eles, o ato de 
escrever é uma espécie de purgação ou desejo de saber (e poder di-
zer) o que não foi possível ao longo da vida, de se conceber senhor 
de seu destino, extremamente humano, diante de um céu vazio, 
sem Deus, ou, ainda, de se recriar ao mesmo tempo em que se 
reinventa, pela palavra, a própria existência e o outro. É pelo gesto 
da escrita que se reapresenta o sentir, o existir; que se evidencia seu 
modo de ser e estar no mundo. 

Na galeria de personagens vergilianos, que convergem para o 
herói problemático, para um eu que se encontra diante de um pro-
blema a resolver, um eu que evolui e se adensa com a produção 
romanesca do escritor, encontramos inúmeros deles ligados à ati-
vidade intelectual, à leitura e à escrita. São professores, escritores, 
jornalistas, bibliotecários, livreiros. Neles sempre se faz presente a 
reflexão sobre as mais diversas formas de linguagem: a palavra, a 
música, a dança, a pintura, a fotografia. No entanto, como lembra 
Paiva (2011), delas a palavra é a mais problematizada, tematizada, 
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discutida, palavra amplamente disseminada no “universo poético 
e simbólico do escritor”, que sempre lhe foi muito cara, notada-
mente a palavra literária (PAIVA, 2011, p. 129). Concebido como 
um ser-para-a-morte, segundo os preceitos de Heidegger (2002), o 
homem protagonizado nos romances vergilianos vive um apren-
dizado existencial, o percurso da existência entre o nascimento e a 
morte, passando por todas as suas fases: infância, juventude, ma-
turidade, velhice, decrepitude (PAIVA, 2011). Durante esse trajeto, 
“a palavra mudará de tom, como mudará a forma de estar na vida e 
de relacionação com o mundo”. Ao longo do percurso, “memória, 
imaginação e palavra vão definir-se como únicas possibilidades de 
criar ou recriar a vida e de assegurá-la mesmo para além da mor-
te” (PAIVA, 2011, p. 129), de vencer os limites físicos, superar o 
absurdo da finitude humana e transcender a realidade imediata, 
transfigurando-a. 

Desse modo, o gesto da escrita – como a reflexão metalin-
guística – comparece intensamente na obra ficcional de Vergílio 
Ferreira. Em Manhã submersa, António Borralho escreve sobre “a 
sua gente” e sobre sua memória individual, seu aprendizado exis-
tencial, seu destino: “Por isso a escrevi, sem discussão, surdo de 
angústia, durante um mês seguido. Porém, agora que a releio, um 
pouco me surpreendo, ao ver que era isto que eu tinha afinal para 
contar” (FERREIRA, 1971, p. 9). Em Aparição Alberto afirma: 
“Não escrevo para ninguém, talvez, talvez: e escreverei sequer para 
mim? [...] Escrevo para ser, escrevo para segurar nas minhas mãos 
inábeis o que fulgurou e morreu. (FERREIRA, 1983a, p. 179). Já 
em Estrela polar, na prisão, Adalberto conta, imagina, escreve sua 
dúbia história, num círculo interminável, marcado pela irrealiza-
ção: “Aida. Escrevo o teu nome e estremeço” (FERREIRA, 1967, 
p. 27). E mais adiante: “Mas que escrevo? Que digo? Estes muros 
de silêncio ecoam-me a loucura. E, todavia, porque o sei, o desejei, 
esse absurdo de uma comunicação, esse...” (p. 29). Jaime Faria, 
o último homem de um mundo em ruínas, prestes a reinventá-
-lo, espera a chegada do filho e escreve: “[...] Terei de reinventar 
tudo? até a memória? Mas lembro-me de muita coisa, a memória 
dura ainda. Avulsa, estranha, como súbitas luzes – escreverei para 
esquecer?” (FERREIRA, 1972, p. 33). Em Rápida, a sombra, Júlio 
Neves é um escritor extasiado pelo reencontro com a palavra lite-
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rária, “o instante mágico, sagrado, quase divino da criação de um 
universo pela escrita” (PAIVA, 2011, p. 140-141): 

Um livro. Respirar ainda o que em mim me coube ser huma-
no. [...] A folha em branco – a aridez do deserto a percorrer. 
E trémulo, escorrido de medo, de uma oculta alegria em que 
se não acredita. Tomo a caneta. Como quem fecha os olhos, 
se abandonou ao destino. – Capítulo I. Não leio. Mal escrevo. 
[...] (FERREIRA, 1979, p. 220). 

Em Para sempre, Paulo persegue à exaustão a palavra absoluta, 
gênese da vida, da eternidade e da beleza, signo da vitória contra a 
morte e o efêmero, da aceitação dos limites humanos, da pequenez 
e, ao mesmo tempo, da grandeza do homem: “Passei a vida toda 
à procura de uma palavra que ma dissesse” (FERREIRA, 1985, p. 
60). No desejo de escrever uma carta de amor à falecida esposa, de 
fazê-la existir na realidade da sua palavra e da sua imaginação, Pau-
lo escreve “a vida toda, na plenitude do instante, desde antes de 
haver nascido até depois da própria morte. Escreve a vida, escreve 
o mito, a memória e a imaginação” (PAIVA, 2011, p. 143). Escreve 
a peregrinação até “a palavra que conhece o mistério e que o mis-
tério conhece [...]”, “a palavra final, a da aceitação” (FERREIRA, 
1985, p. 306). 

É notável como esses personagens, entre outros, espelham o 
amor de Vergílio Ferreira pela escrita. Segundo ele, esse desejo 
despontou logo: “Lembro-me de versejar desde cedo [...] Quando 
era miúdo, gostava de escrever versos, escrever teatro [...]”. Acres-
centa: “Em todo o caso, dos versos que fiz ficou-me o gosto da 
poesia, que não cheguei a fazer. Mas essa, se a houvesse, verifiquei 
que caberia toda em prosa. E aí a acomodei como pude – quan-
do a houve.” (FERREIRA, 1981, p. 38). No universo da prosa, o 
romance compareceu como gênero propício ao debate de ideias, 
à problematização da crise existencial e de valores do homem, à 
crise da própria Arte, à fusão com outros gêneros, em um pro-
cesso de revisão da forma romanesca e de sua adaptação a novos 
conteúdos e a novas formas de dizer. Em vários momentos de 
seus diários e ensaios, ele registra essa íntima afinidade com o ro-
mance: “Vou começar um novo romance de que já escrevi algumas 
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linhas. A absoluta necessidade de escrever. A absoluta desnecessi-
dade de que escreva” (FERREIRA, 1980, p. 71, grifo do autor).  
“Escrever romance é um ‘vício’” (FERREIRA, 1981, p. 259, grifo 
do autor). Reiteradamente, destaca o impulso pela à escrita: “Uma 
certa pacificação. [...] Trabalhar, iniciar de vez o novo romance. 
[...]”. “Iniciar o romance. A única solidez na vida: escrever. Tudo 
o mais falhado. É isso?” (p. 95). E a busca do absoluto inscreve-se 
na sedução da escrita: 

Ah, escrever um romance que se gerasse nesse ar rarefeito 
de nós próprios, do alarme da nossa própria pessoa, na zona 
incrível do sobressalto! Atingir não bem o que se é “por den-
tro”, a “psicologia”, o modo íntimo de se ser, mas a outra 
parte, a que está antes dessa, a pessoa viva, a pessoa absoluta. 
Um romance que ainda não há... Porque há só romances de 
coisas – coisas vistas por fora ou coisas vistas por dentro. Um 
romance que se fixasse nessa iluminação viva de nós, nessa 
dimensão ofuscante do halo divino de nós... (FERREIRA, 
1967, p. 56, grifos do autor) 

A necessidade de escrever, o ímpeto pela escrita, no entanto, 
não amenizam o árduo trabalho do ficcionista que, além das li-
mitações intrínsecas ao romance, sofre os efeitos do desgaste da 
palavra ao longo do tempo. Daí que também o “nascimento” do 
texto não é tarefa fácil: 

Tremendamente difícil escrever. A arte é um modo de se ser 
livre. Com um pequeno espaço ao menos para o ser. Todo eu 
estou ocupado. Um intervalo – não o tenho para nele me mo-
vimentar. Mas que houvesse a liberdade do outro lado, ficaria 
a prisão, a tensão dirigida para este. Entre duas espessuras, 
entalado, oprimido. Escrevo isto, e não sei exactamente o que 
escrevo. (FERREIRA, 1980, p. 24)

Tremenda dificuldade com o romance. Porquê insistir? Mas 
toda a obra de arte é um combate contra o tempo, contra a 
morte, a decadência de nós, a estupidez e opacidade do mun-
do. Assim o parar é dar razão ao que nos nega, é sermos o que 
não somos, que é o que se é na “Necrologia”. (FERREIRA, 
1980, p. 127, grifo do autor). 
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A insuficiência das palavras é ideia explícita e reiterada em Ver-
gílio Ferreira; ela dilacera, provoca sofrimento. No entanto, em 
face dos problemas que o viver implica, é impossível calar-se dian-
te dessa fragilidade. A vasta e variada obra do escritor, ficcional e 
não-ficcional, por si só atesta a fatalidade da escrita em Vergílio 
Ferreira, sua paixão pela palavra – metafísica, ontológica, filosó-
fica, poética, lírica, plástica, mítica –, num movimento contínuo. 
Para além disso, elucida que a vida e a palavra são indissociáveis: o 
“ser-é” escrevendo. Tanto a vida quanto a arte sempre estiveram 
no centro das reflexões do autor, que nunca escondeu sua voca-
ção para escrever. Tal qual seu personagem Júlio Neves, de Rápida, 
a sombra, ele se entregou incondicionalmente ao apelo da escrita; 
extasiado, deixou-se conduzir pelos caminhos do texto, especial-
mente do romance, no esforço de tomar posse de sua condição, 
revelar sua humanidade até o limite, colocar-se frente a frente com 
sua aparição, numa linguagem muito particular, caracteristicamen-
te vergiliana, marcada por emoção e beleza: 

Um livro ainda, reinventar a necessidade de estar vivo. Mundo 
da pacificação e do encantamento – visitá-lo ainda – mundo 
do êxtase deslumbrado. Da minha comoção subtil e íntima, 
vidrada de ternura até as lágrimas. Da pálida alegria oculta 
como uma doença. Do frémito misterioso da transcendên-
cia visível. Da fímbria de névoa como auréola que diviniza o 
real. Do reencontro com o impossível de mim. Da quietude 
submersa. Do silêncio. Um livro ainda – um livro? Frémito o 
êxtase, a ternura subtil, fímbria, limite, pálida alegria – quão 
longe tudo já, ó espaço da maravilha. (FERREIRA, 1979, p. 
218)

Essa citação evidencia tanto a dificuldade de escrever quanto a 
sedução e o poder da escrita, viagem existencial, êxtase, transcen-
dência, vislumbre de alegria na finitude humana. Vergílio Ferreira 
buscou, avidamente, a palavra definitiva em sua obra – aquela en-
tre o sentir original e o dizer, capaz de apreender a presença do ho-
mem na vida e no cosmos, trespassada de emoção e calor (PAIVA, 
2011). Nesse processo, fundiu seu romance a outras expressões 
artísticas, a ponto de Rosa Maria Goulart (1997) elegê-lo como 
paradigma do romance lírico na literatura portuguesa do século 
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XX, sobretudo por sua particular “arte de dizer”, pela fusão, ao 
narrativo, daquilo que é 

do domínio da intensidade emocional, da subtileza enuncia-
tiva, da metaforicidade, da polissemia ao mais alto nível, da 
construção de uma expressão artística musical que sugira o 
que não pode dizer directamente, nomeie o inominável e per-
siga mesmo o Absoluto. (GOULART, 1997, p. 20)

 Por extensão, sua prosa é eivada de poesia, único elemen-
to capaz de dizer o mais profundo do homem e de impedir o com-
pleto estilhaçamento do romance, unindo as categorias narrativas e 
obstruindo o esfacelamento total do gênero. Em sua narrativa, que 
se constrói a partir do ponto de vista do “eu poético” – cuja sub-
jetividade projeta-se amplamente no exterior, suscitando imagens 
várias (FREEDMAN, 1972) – disseminam-se reflexões e indaga-
ções: “o mundo narrado é o mundo do eu, mesmo se os outros 
lá estão” (GOULART, 1990, p. 32, grifo da autora). O universo 
ficcional vergiliano, portanto, é dominado pela subjetividade e pela 
mundividência do narrador. Estreitam-se, assim, as relações entre 
o eu e o mundo, que se fundem de forma estética (GULLON, 
1984), pelo que se amplia a narração e se difundem o poético e 
o lírico (que se relaciona ao tom empregado no romance), numa 
profusão de sons, imagens, cores e luzes:   

Distraído esparso, fervilha em mim em partículas de luz a 
hora de sol a prumo. A luz. Todo o espaço crepita em mirí-
ades de pontos cintilantes. É a hora máxima de ser. A terra 
imóvel na explosão luminosa, os meus olhos fecham-se à re-
verberação do sol. Toda a filosofia está aqui, uma esfera de 
luz na dormência abandonada e o azul, o azul, como a aresta 
de um limite, filosofia do limite. [...] (FERREIRA, 1979, p. 
50). 

Com seu trabalho e seu amor à palavra, Vergílio Ferreira rei-
naugurou um mundo. “Sagrou-a. Fez da palavra o veículo de ex-
pressão da nossa miséria e da nossa grandeza”. Nos caminhos tri-
lhados por sua escritura, a palavra “encena o drama do homem, 
em sua vida e paixão, fazendo-o cumprir-se passo a passo, até que 
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se cumpra o destino” (RUAS, 1999, p. 236). À sagração da palavra 
no escritor corresponde a sagração humana. Da dor diante da pa-
lavra insuficiente, ele estabelece uma poética do fazer romanesco, 
permeada pela poesia e pelo lirismo. Fugindo ao verbo cotidiano, 
desgastado, cristalizado, sua palavra artística é redentora; redime 
o homem, celebra sua permanência para além do tempo físico, 
instala-o na eternidade do verbo criador. “Porque é na arte que o 
homem experimenta o ser criador do mundo onde ele mesmo se 
inscreve como criatura, princípio e fim de todas as coisas, dignifi-
cado, centrado em si, mito” (RUAS, 1999, p. 244). Assim, com seu 
gesto criador, com sua palavra inaugural, o escritor tornou-se um 
clássico: seu “único livro” “nunca terminou de dizer aquilo que ti-
nha para dizer” (CALVINO, 2007, p. 11). Instalado na eternidade, 
permanece, para sempre, em sua escrita, na palavra que não morre. 
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A COMPOSIÇÃO DO UNIVERSO ZOOLÓGICO 
DE OS CUS DE JUDAS.

Ana Cristina Pinto Bezerra1

Porque foi nisto que me transformei, que me transformaram, Sofia: uma 
criatura envelhecida e cínica a rir de si própria e dos outros o riso invejo-
so, azedo e cruel dos defuntos.
António Lobo Antunes. Os Cus de Judas.

O segundo romance do escritor português, António Lobo An-
tunes, a fazer parte do que o próprio autor denominou de “ciclo de 
aprendizagem” 2, caracteriza-se como uma experiência narrativa 
pautada pelo universo memorial em que o eu-narrador põe-se a 
recordar sua trajetória de vida, tendo como ouvinte uma mulher 
desconhecida que acompanha junto àquele o percurso da evoca-
ção das lembranças durante uma noite alongada pelos devaneios 
do álcool e pela própria fragmentação memorial. Os Cus de Judas 
(1979) 3 compõe-se, assim, da narração da vivência do “eu” des-
de sua infância, a partida para África para servir à nação lusa, a 
separação da família, a experiência agônica da Guerra Colonial4 
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo como título da pesquisa 
“De vencedores a vencidos: o desmonte da identidade nacional na prosa de 
António Lobo Antunes e José Eduardo Agualusa”. Docente do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
2 Tal ciclo apresenta, ainda, os romances Memória de elefante (1979) e Conhecimento do 
inferno (1980). Informação apresentada no texto “A confissão exuberante” em uma 
entrevista concedida a Rodrigues da Silva no dia 13 de abril de 1994, compilada 
por Ana Paula Arnaut na obra Entrevistas com António Lobo Antunes. 1979-2007 
Confissões de Trapeiro. Coimbra: Almedina, 2008, p. 214.
3 Todas as referências utilizadas com relação ao texto literário são extraídas da edição 
ne varietur da obra estudada. Tal edição é resultado de um projeto desenvolvido 
por um grupo de pesquisadores, coordenado por Maria Alzira Seixo, dedicado 
ao exame da ficção antuniana. Desse modo, faz-se menção à seguinte referência: 
ANTUNES, António Lobo. Os Cus de Judas. 29ª ed. Lisboa: Dom Quixote, 2010. 
4 Período caracterizado pela disputa entre as Forças Armadas Portuguesas e os 
movimentos de libertação nas colônias de Moçambique, Guiné e Angola, nos anos 
de 1961 a 1974. Tal conflito gerava bastante discórdia dentro e fora da metrópole 
lusitana, pois a insatisfação envolvia desde as famílias portuguesas que perdiam seus 
filhos em uma guerra que parecia sem fim até as críticas sobre o custo financeiro 
da luta travada diante das condições de vida nas quais se encontravam os lusitanos.
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ao largo do arame até o retorno à terra natal. Tais momentos são 
revistos aos olhos do presente vivido, reencenando, em uma com-
posição narrativa esfacelada ao nível, até mesmo, do sintagma e, 
por esse motivo, caótica, por assim dizer, o crescimento de um 
sujeito, isto é, sua construção enquanto indivíduo “inserido” no 
seio de sua sociedade.

Envolvido na dinâmica do crescimento desse sujeito, encon-
tra-se o rol de metamorfoses pelas quais o “eu” passa, principal-
mente, ao relatar os acontecimentos vividos no cenário angolano. 
Como umas das sequelas da guerra, o olhar sobre a “evolução da 
metamorfose da larva civil” (ANTUNES, 2010, p. 20) adquiriu 
“outros contornos” em conformidade com a visão de um sujeito 
dilacerado pela solidão, pelo sofrimento, pelo temor frente a uma 
morte diária durante o período de estadia nas terras africanas. Ali-
ás, a configuração de uma “larva civil” compõe o indício de uma 
situação de duplicidade apresentada na narrativa, na qual o “tema 
da metamorfose e sua relação com o animal cruza-se aqui com o 
mito do duplo. O homem traz em si seu animal” (BRAVO, 2005, 
p. 281). Este se encontra presente desde o primeiro capítulo do 
romance, “nas primeiras letras da aprendizagem”, em que pulula 
uma variada quantidade de referências animalescas no tecido do 
texto. Aquelas constituiriam, em dada medida, um “outro” ao qual 
estão expostos os indivíduos imersos nesse cenário em desarranjo. 
Assim, os contornos citados antes tomam forma a partir de agora 
na composição de uma “outra” faceta do narrador que atinge, de 
igual forma, o contexto no qual aquele está inserido. 

De fato, seguindo um movimento centrífugo, o “outro anima-
lesco” parece surgir como uma consequência do caos proveniente 
na Guerra Colonial, alcançando nessa dinâmica os indivíduos jo-
gados a própria sorte no caudal de experiências narradas por um 
“eu” que, inserido nesse processo, também padece dessa mesma 
transformação. Nessa medida, o que pode ser designado aqui de 
uma “metamorfose animalesca” funda-se sob a estruturação de 
um significativo movimento alegórico, no qual se edifica o que 
vem a ser nomeado aqui como um “zoológico humano”. Este se-
ria erguido a partir da campanha militar em África, “reduzindo” o 
ser a uma procura instintiva pela sobrevivência, como mais uma 
particularidade, quiçá a mais relevante, da degradação moral e, 
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muitas vezes, física dos sujeitos. 
A fim de analisar melhor como ocorreria a composição des-

se “zoológico humano” é necessário frisar a presença de alguns 
“estágios evolutivos” nesse processo que culmina com a “meta-
morfose animalesca”. Primeiramente, a ação memorial se encar-
rega de evocar a imagem do Jardim Zoológico de Lisboa, no qual, 
até aquele momento, “os bichos eram mais bichos” (ANTUNES, 
2010, p. 11), em que, caso se deseje realizar um inventário dessa 
fauna, seriam catalogados, por exemplo, “rinocerontes”, “ursos 
brancos”, “camelos”, “raposas”. Tal fauna se expande e passa a 
orientar a série de metáforas e comparações realizadas pelo narra-
dor, nas quais outros animais são trazidos à baila, com a finalidade 
de incrementar a caracterização feita, por exemplo, dos “orango-
tangos dependurados das suas argolas à laia de enormes aranhas 
congeladas” (ANTUNES, 2010, p. 14), ou ainda, incluindo exem-
plares imaginários, como os bestiários5 medievais, na remissão fei-
ta à figura do “unicórnio” (ANTUNES, 2010, p. 13).

  De “bicho em bicho” (ANTUNES, 2010, p. 13), a reminis-
cência infantil do espaço com o qual o narrador afirma ter uma 
afeição parece substanciar a leitura desse ambiente como um signo 
prenunciador da decomposição da figura humana, o que aconte-
cerá na prosa, principalmente, durante a revivescência da Guerra 
Colonial. Tendo em vista que a descrição da fauna, mesmo nes-
sas primeiras páginas do romance, não se restringe ao zoológico, 
alastrando-se ao universo familiar do indivíduo, a inserção no am-
biente animalesco já estaria decretada desde o início dessa “apren-
dizagem do mundo”. Nesse estágio, os dois ambientes referidos 
confundem-se, ou seja, para retratar as situações narradas no lar 
do infante, sucede, muitas vezes, uma correspondência com um 
dos elementos catalogados na fauna presente na prosa antuniana, 
a exemplo das “mãos de cera e bustos do padre Cruz, que os uivos 
nocturnos dos tigres faziam vibrar de terror artrítico nas pratelei-
ras da montra” (ANTUNES, 2010, p. 14), chegando-se, em dada 
medida, a escutar “o ronronar dos aparelhos” (ANTUNES, 2010, 
p. 14, grifo nosso).

 Dessa forma, não à toa “o inventário animalesco” adquire ou-
tras espécies, como os “tucanos”, os “gatos”, o “fastio pegajoso 

5 Ver Shaw (1982, p. 67).
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das moscas” (ANTUNES, 2010, p.12), bem como aos animais, dito 
selvagens, é atribuída uma comparação que reforça, a princípio, 
uma aproximação com o universo doméstico, diante dos “leões, 
roídos de traça, como casacos velhos” (ANTUNES, 2010, p. 13). 
Essa situação deságua em um processo constante em toda a nar-
rativa, o qual corresponde ao segundo estágio evolutivo da “me-
tamorfose animalesca”, no qual há um paralelo entre o animal e a 
figura humana no texto, de maneira que determinada característica 
apresentada pelos elementos da fauna citados na prosa sugeriria 
uma relação com os participantes do universo social descrito pelo 
“eu narrador”. Assim, o olhar do “eu” sobre os indivíduos que o 
rodeavam é duplicado nos bichos que habitavam o zoológico, pois, 
ao que parece, esse habitat estendeu-se para além das “águias de 
pedra da entrada do Jardim” (ANTUNES, 2010, p. 13), fazendo 
parte do cotidiano daquele que compõe o seguinte quadro:

a  solidão de  esparguete  da  girafa  assemelhava-se  à  de um 
Gulliver triste, e das lápides do cemitério dos cães subiam de 
tempos a tempos latidos aflitos de caniche. Cheirava aos cor-
redores do Coliseu ao ar livre, cheios de esquisitos pássaros 
inventados em gaiolas de rede, avestruzes idênticas a profes-
soras de ginástica solteiras, pinguins trôpegos de joanetes de 
contínuo, catatuas de cabeça à banda como apreciadores de 
quadros; no tanque dos hipopótamos inchava a lenta tranqui-
lidade dos gordos (ANTUNES, 2010, p. 11-12).

Na passagem recortada, é possível compreender o paralelo 
referido anteriormente, pois se de um lado assomam a “girafa”, 
as “avestruzes”, os “pinguins”, as “catatuas” e os “hipopóta-
mos”, do outro lado, respectivamente, há o “Gulliver triste” em 
uma clara referência à obra literária As viagens de Gulliver (1726), as 
“professoras de ginástica solteiras”, o “contínuo”, representando 
um funcionário de empresa ou repartição pública, os indivíduos 
“apreciadores de quadros” e, por fim, “a lenta tranquilidade dos 
[homens] gordos”. A comparação tecida vem a ser construída por 
meio do tom melancólico que caracteriza o modo como são vistos 
os animais nesse momento inicial da trama, em que predomina 
uma sensação de ruína, de sofrimento, por exemplo, pela presença 
reiterada de signos que reforçam tal sensação. Desse modo, são 
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observados a “solidão da girafa”, os “latidos aflitos de caniche” e 
os “pinguins trôpegos de joanetes”, em que o Jardim Zoológico 
longe de configurar um espaço de memórias repletas de júbilo, 
concernentes ao tempo infantil, serve de metáfora agônica para 
o cenário que aguardaria o “eu” posteriormente, outro tipo de 
campo de batalha, porém, em alguma medida, próximo daqueles 
“corredores do Coliseu ao ar livre”.

A angústia sentida diante da imagem que é feita dos animais 
assume um tom lamurioso pela visão de uma voz narrativa que 
resgata os passos de um presságio ao qual não pôde escapar. O 
ex-combatente via no sofrimento animalesco o porvir, ou ainda, 
dito de outra maneira, o “relato reconstrutor proclama, alegori-
camente, a sua dor pela dor do ‘animal’” (CARDOSO, 2016, p. 
104), lembrando as leituras de Norberto Cardoso sobre a prosa 
em questão de Lobo Antunes. Por esse motivo, as representações 
dos tipos que o alferes-médico encontraria no contexto colonial 
tomariam forma no inventário melancólico dos bichos que aquele 
já observava desde a sua infância em um movimento sinestésico 
aflitivo do qual fazem parte os “lamentos viúvos do boi-cavalo” 
(ANTUNES, 2010, p. 12), da mesma forma que os “lamentos das 
focas” (ANTUNES, 2010, p. 14) e os gemidos do “lumbago do 
elefante desdentado”, bem como a visão dos “cães esqueléticos” 
(ANTUNES, 2010, p. 12).

É válido ratificar, a esta altura, que a aproximação citada ante-
riormente entre o homem e o animal não se furta, de forma algu-
ma, à visão que “eu” tem de si mesmo. Nesse sentido, em vários 
momentos da prosa, tanto o “eu narrador” quanto sua misteriosa 
ouvinte são incluídos no processo de animalização que inunda a 
trama com a visão de um ser humano e a sua possível versão ani-
malesca, conforme se percebe na conjectura a seguir: “Se fôsse-
mos, por exemplo, papa-formigas, a senhora e eu” (ANTUNES, 
2010, p. 13). A acompanhante do narrador nessa noite insondá-
vel, por exemplo, em dados momentos, chega a ser vista também 
como um sujeito em transformação na hipótese construída pela 
voz narrativa ao tentar edificar o perfil de sua interlocutora. Para 
ilustrar tal situação, a referência animalesca é sugerida para alguém 
que “deve acordar de manhã num torpor de crisálida titubean-
te eternamente entre a larva e a borboleta” (ANTUNES, 2010, 
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p. 59). A propósito, a ligação estabelecida com o animal referido 
nesse último trecho do romance já fora introduzida desde o ca-
pítulo premonitório desse intercâmbio homem versus bicho, em 
que, pela imaginação do narrador, a figura feminina seria apresen-
tada com os seus “braços espantados de borboleta” (ANTUNES, 
2010, p. 13).

Por sua vez, o processo de animalização no qual o “eu” se 
vê incluído compreende uma ampla variedade de espécies com 
as quais aquele tece uma relação, de modo que cada comparação, 
cada metáfora construída, reunindo duas instâncias que possivel-
mente seriam vistas apartadas, surge como uma forma de realçar 
as sensações vivenciadas por aquele que as narra. Assim, em deter-
minados instantes, ao se defrontar com o céu de África, aquele se 
sente “como um grande pássaro extasiado” (ANTUNES, 2010, p. 
36), ou ainda, destacando as metamorfoses de que foi alvo, simbo-
liza-as na “aparência equívoca de um camaleão desiludido” (AN-
TUNES, 2010, p. 49) que a “farda de camuflado” sugere na linha 
de aproximação homem versus bicho. Dessa forma, o processo 
de animalização avança e em mais uma imagem rememorativa do 
zoológico o narrador realiza uma elucubração sobre o que corres-
ponderia a sua transformação, enfim, finalizada:

Se eu fosse girafa amá-la-ia em silêncio, fitando-a de cima da 
rede numa melancolia de guindaste, amá-la-ia com o amor de-
sajeitado dos exageradamente altos, mastigando o chiclets de 
uma folha pensativa, ciumento dos ursos, dos papa-formigas, 
dos ornitorrincos, das catatuas e dos crocodilos, e desceria 
trabalhosamente o pescoço pelas roldanas dos tendões para 
esconder a cabeça no seu peito em trêmulas marradas de ter-
nura (ANTUNES, 2010, p. 34).

Por essa leitura, a desejada comunhão entre o “eu narrador” 
e sua interlocutora, envolvidos em uma incursão no ambiente 
do Zôo, atinge outra possibilidade de manifestação, caracterizada 
pela declarada animalização que os associa “numa cumplicidade 
de trombas inquietas farejando a meias no cimento saudades de 
insectos que não há” (ANTUNES, 2010, p. 13). Nesse ínterim, 
conforme já se tornou possível presumir, a fauna que povoa o 
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romance ultrapassa o tempo narrado, fazendo parte do momento 
de enunciação. Por esse motivo, o olhar sobre o contexto da cidade 
lisboeta seria também simbolizado pela construção desse “novo 
zoológico” que não se restringe ao espaço do conflito colonial e 
constitui-se na antiga metrópole a partir do regresso do que fora 
feito da incipiente “larva civil”, a qual, em seu retorno, parece en-
xergar de modo duplicado em seu “novo habitat” o universo ani-
malesco com o qual teria convivido anteriormente.

Com os olhos ainda marcados pela tragédia que havia vivido, 
o ex-alferes-médico passa a observar nos demais com os quais vi-
vencia o presente uma semelhança com os exemplares que preen-
chem o catálogo animalesco por aquele imaginado. De sorte que 
se o processo de animalização for tido como um símbolo do re-
trocesso para uma civilização que se vangloriava de sua erudição 
frente ao “outro” exótico e primitivo, aquele inunda o cenário ci-
tadino como um reflexo possível do desastroso empreendimento 
em África. O exposto é justificado quando se entende que a seme-
lhança aludida é utilizada como um reforço significativo para uma 
situação de melancolia, de desânimo, expressão vista pelo narrador 
em seus compatriotas. 

Assim, a contínua sensação de fastio é ampliada pela associa-
ção feita entre as pessoas que fazem parte do cotidiano do “eu”, a 
exemplo da porteira de seu prédio, e a imagem que delas são feitas, 
apoiada nas referências construídas a outros seres vivos, conforme 
se observa no trecho a seguir: “De manhã, a porteira, intratável e 
gorda, recolhe os caixotes do lixo vociferando insultos silenciosos 
pelas sobrancelhas pesadas de buldogue” (ANTUNES, 2010, p. 
95). Outras passagens que ilustram muito bem a questão esboçada 
antes compreendem, por exemplo, a similitude edificada entre a 
juventude lisboeta moradora da parte baixa da cidade e um bando 
de aves, em que a debilidade vai de um ponto a outro da compa-
ração estabelecida com os “jovens frágeis do Rossio, [...] jovens 
parecidos com aves doentes do Rossio, coxeando em volta dos 
repuxos num vagar tímido e perverso” (ANTUNES, 2010, p. 175), 
de modo que a “mocidade portuguesa” surge configurada com os 
seus desígnios de voo pela voz narrativa, no entanto tal visão dá 
lugar à ruptura feita com o prospecto infeliz das “aves doentes do 
Rossio”. 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

85

É válido fazer uma ressalva neste ponto da análise no que diz 
respeito ao entendimento de que embora tenha sido comentada 
a presença das referências animalescas também no presente, elas 
referem-se, substancialmente, à revivescência memorial realizada 
dos anos de conflito em Angola. Antes de se aprofundar mais 
nesse cenário, é interessante observar de que modo a aproxima-
ção entre o indivíduo e o bicho que lhe seria correspondente é 
realizada na trama de Lobo Antunes. Para tanto, algumas vezes 
recorre-se ao uso de uma série de onomatopeias como uma forma 
de introduzir a versão animalesca na composição dos traços dos 
sujeitos apresentados pelo narrador, inclusive, na sua própria cons-
trução enquanto ser que, embalado pelo sofrimento inesgotável 
que possui, manifesta-se “mugindo, boi ferido que não entende, 
que não entende, que não logra entender e acaba por enterrar o 
triste focinho molhado nos ossos de frango com esparguete do 
rancho” (ANTUNES, 2010, p. 44). Mais uma vez, o ser diminuto 
vem à tona, confessando sua incapacidade de reagir nesse cenário, 
reduzido a um “boi ferido”, perde a fala e apenas exala a sua dor 
pela via da onomatopeia, de sorte que, diante da impossibilidade 
de entender o propósito da guerra, brame e, assim, reconhece a sua 
desistência ocultando “o triste focinho molhado”. 

Como um efeito estilístico bastante reiterado na narrativa, a 
presença dos sons dos animais serve para instituir o que foi de-
nominado aqui de “novo zoológico”. Neste espaço, uma vez que 
do sujeito é reduzida a sua condição social, isto é, a sua prática 
em se relacionar com os demais, algo que ocorre, principalmente, 
durante os meses vividos ao redor do arame, a comunicação se 
esgota e é substituída pelos guinchos, balidos, cacarejos que de 
quando em vez o narrador escutaria. É relevante salientar que essa 
situação não está restrita ao passado narrado, visto que, por mais 
que o leitor esteja diante do discurso verborrágico do narrador, a 
voz deste é a única que se faz explicitamente audível. O encontro 
casual no bar só revela a necessidade do sujeito de expressar “um 
pouco” do que ele chama de “angústia carregada de ódio de ho-
mem só” (ANTUNES, 2010, p. 154), porém isso não esvai o eco 
do inventário animalesco que faz parte da trama. Na verdade, a 
voz narrativa deixa clara a presença desses sons invadindo suas 
lembranças, seu presente e, até mesmo, seus sonhos, a exemplo 
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do trecho que segue, no qual se recorda dos “apelos das mulheres 
das barracas de tiro do Parque Mayer 6, cujas vozes roucas me 
povoaram os sonhos, na adolescência, de crocitos apavorantes” 
(ANTUNES, 2010, p. 97).

Não tarda para que a interlocutora, outrora já vista aqui fazen-
do parte do processo de animalização, também seja ouvida a partir 
do conjunto de ruídos que afloram na trama, suscitando a leitu-
ra do homem transformado em bicho. Em mais uma passagem 
na qual o narrador tece a hipótese de como transcorreria a união 
carnal entre ele e seu misterioso par, retirando o véu de qualquer 
leitura pudica que pudesse haver sobre tal situação, ocorre o extra-
vasamento da condição biológica do indivíduo, ou ainda, a apren-
dizagem que visa reconhecer o animal que haveria dentro de si. 

Seja dito de passagem, não há espaço para atenuações, para 
eufemismos de nenhum tipo, o sexo, assim como outras questões 
inerentes às experiências do ser vivo apreciadas pelo “eu narra-
dor”, é focalizado a partir de uma lente rigorosa que expõe a crue-
za das situações, evidenciando ainda mais aquilo que um discurso 
moralista, porventura, desejasse encobrir. Tal entendimento pode 
ser percebido, por sua vez, no trecho a que se fez referência no iní-
cio deste parágrafo: “Unir-nos-emos, percebe, como dois mons-
tros terciários, eriçados de cartilagens e de ossos, balindo ganidos 
onomatopaicos de lagartixas imensas” (ANTUNES, 2010, p. 141). 
O tom palavroso não é esquecido, mesmo nessas circunstâncias, 
sendo utilizado como um recurso a mais para, ironicamente, re-
vestir uma situação banal e íntima de um discurso quase que fi-
losófico, existencial, em que os dois indivíduos abandonam sua 
humanidade, uma vez convertidos em “monstros terciários”, vol-
tados apenas para os seus próprios instintos, sendo metaforizados 
por “lagartixas imensas”, das quais seriam escutados meramente 
os “ganidos”.

Nesse sentido, o atendimento aos instintos resulta no fim últi-
mo de uma vivência que parece, em muitos sentidos, ter perdido 
sua razão de ser, em que a obediência aos desejos que restaram 
6 Espaço construído em 1901 na cidade de Lisboa, sendo considerado um recinto 
que abrigava os teatros de revista, dotado de restaurantes, carrosséis, esplanadas, 
pavilhões, casas de fado, barracas de tiro e outras atividades. O Parque era visto 
como um local de boêmia por excelência, no qual tanto se faziam presentes os 
populares, quanto a elite política ou os intelectuais da cidade.
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conferiria ao indivíduo um último sopro de existência. Desse 
modo, uma das formas de caracterizar as vontades remanescentes 
do “eu” recai no tino sexual que, na cena enunciativa em questão, 
configura-se pelo encontro fortuito, como visto até o momento, 
entre o narrador e sua ouvinte. Essa experiência interessa a este 
momento da análise pelo fato de a partir dela ser possível irrom-
per o zoomorfismo presente na narrativa, a exemplo do trecho 
a seguir no qual mais uma versão animalesca do casal que vaga 
pela infindável noite é sugerida no momento da imaginada cópula: 
“Quem sabe se acabaremos a noite a fazer amor um com o outro, 
furibundos como rinocerontes com dores de dentes, até a manhã 
aclarar lividamente os lençóis desfeitos  pelas nossas marradas de 
desespero?” (ANTUNES, 2010, p. 29). 

Em um “concerto de guinchos de ódio e de parto” (ANTU-
NES, 2010, p. 29), o coito é descrito sem qualquer componente 
aparente de erotismo, pois o que é explorado é a aproximação do 
casal com um par de paquidermes que se acasalam como se essa 
ação fosse mais uma, entre tantas, das atividades a fazerem parte 
do ciclo de vida que lhes seria correspondente. O “fazer amor 
um com o outro” surge, assim, como mais um exemplo do tom 
irônico cultivado demasiadamente pelo narrador no texto em aná-
lise, visto que diante de uma experiência carregada de uma carga 
animalesca, os discursos de ordem moral são esvaziados, pois o 
homem enxerga em si uma natureza que se, por um lado, tem sido 
a todo custo refreada, domada pelas “aprendizagens” vivenciadas 
no decorrer de sua trajetória, por outro lado, parece ter sido o que 
restou dessa experiência.

 De igual forma, como parte da condição biológica do ser e 
inserido nessa lógica das sobras de uma vivência que ganha al-
gum significado justamente a partir da redução do “eu” a uma 
visão animalesca, encontra-se a observação do narrador sobre os 
seus próprios dejetos, simbolizando a prostração de alguém que 
se sente vivo apenas quando se realiza com seus “contentamen-
tos de poedeira”. Em uma linguagem escatológica que, em muitos 
momentos, se faz bastante presente na narrativa, o olhar sobre os 
excrementos ressalta a sensação de finitude que acompanha o “eu” 
desde o período da guerra. Tal compreensão é justificada quan-
do se entende que, por esse olhar, afloram vários aspectos, como 
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o saldo de uma trajetória que, em muitos instantes, se imaginou 
encerrada, bem como o apequenamento do ser que se reconhece 
vivo apenas no atendimento natural às demandas do animal no 
qual parece se enxergar refletido, enfim, a consequência de uma 
vida esvaziada que nada tem de singelo, de pueril, ou ainda, em 
uma escala maior a depender da acepção do vocábulo, de humano. 
Assim, o narrador confessa a uma das figuras femininas mais im-
portantes da trama, Sofia:

Sofia, instalo-me na sanita como uma galinha a ajeitar-se no 
seu choco, abanando as nádegas murchas das penas na auréo-
la de plástico, solto um ovo de oiro que deixa na loiça um ras-
tro ocre de merda, puxo o autoclismo7, cacarejo contentamentos de 
poedeira, e é como se essa melancólica proeza me justificasse a existência 
(ANTUNES, 2010, p. 148, grifos nossos).

As situações elencadas anteriormente sugerem uma espécie de 
retorno a uma condição orgânica a partir da qual o homem se vê 
reduzido ao conjunto de funções vitais que mantém, de alguma 
forma, sua sobrevivência. Seguindo uma perspectiva evolucionis-
ta, a qual defende a existência de uma linha evolutiva determinante 
do andamento de cada povo, sociedade, de um modo geral, o cená-
rio construído no romance sugere uma regressão desse crescimen-
to, uma volta a uma fase anterior do desenvolvimento humano, 
marcada, substancialmente, por um ambiente de selvageria que a 
vivência na guerra potencializa. Dessa maneira, é que se chega ao 
último e terceiro estágio da composição do “zoológico humano” 
aqui elucidado, no qual a metamorfose animalesca atinge grau má-
ximo. Tal conversão, longe de se restringir a uma experiência de 
cunho estritamente individual, é vista pelo narrador como algo 
que se alastra e alcança “uma carga de fantasmas que lentamente 
se materializam, oficiais e soldados amarelos de paludismo [...], de 
pupilas ocas” (ANTUNES, 2010, p. 194). Assim, “o testemunho 
antuniano desdobra-se: da subjetividade ferida e angustiada a uma 
experiência coletiva, sinfônica” (D’ANGELO, 2014, p. 48), da 
qual, conforme fora visto antes, passariam a ser audíveis, quan-
do muito, as expressões ininteligíveis de um conjunto de recursos 

7 Válvula da descarga. 
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onomatopaicos.
A trajetória do narrador protagonista funde-se com o destino 

do grupo coletivo que caminha em direção a uma intensa desu-
manização, a qual se inicia desde o envio das tropas para a ex-co-
lônia portuguesa, pois os compatriotas, segundo a voz narrativa, 
teriam “embarcado à força numa arca de bichos com cólicas, que 
arrancaram às florestas natais das suas repartições, das suas mesas 
de bilhar e dos seus clubes recreativos, para os lançar, em nome 
de ideais veementes e imbecis” (ANTUNES, 2010, p. 28) em um 
território de sofrimento e caos. Diante de uma viagem às Terras do 
Fim do Mundo, a imersão no contexto apocalíptico é prenunciada, 
inclusive, pela referência bíblica realizada à passagem da arca de 
Noé8. No entanto, distante de se configurar como um espaço de 
salvação para a espécie humana perante o fim eminente, a arca já 
indicia o primeiro nível de aprisionamento a ser vivenciado por 
aqueles que sofreriam no solo angolano “dois anos de angústia, 
de insegurança e de morte” (ANTUNES, 2010, p. 28). Durante o 
transcurso para o continente africano, os homens já são conver-
tidos em bichos retirados de outra selva, arrancados “às florestas 
natais das suas repartições, das suas mesas de bilhar e dos seus clu-
bes recreativos”, como animais enjaulados em prol de uma causa 
sem sentido, guiados por um “Noé perplexo” (ANTUNES, 2010, 
p. 28), incapaz de justificar a violência oriunda daquela situação.

A sensação de viver em um contínuo apocalipse é amplificada 
pela espera diária do fim da vida, algo que Biagio D’Angelo intitu-
lará de “experiência de entrelugar da morte 9” (2014, p. 48) sobre 
o romance aqui em estudo. O crítico aludido analisa a presença no 
texto de “momentos de quase morte: violência, medo, ódio, torturas 
psicológicas, impossibilidade de esquecer o mal, a imobilidade do 
tempo e sua ausência de significação, a falta de profundidade dos 
relacionamentos, a brutalidade da guerra” (2014, p. 46, grifos do 
autor). Tais elementos vêm sendo pontuados no decorrer desta 
análise, contudo interessa agora destacar que a condição intervalar 
8 Em uma referência ao Gênesis (6:1-22).
9 O autor tece uma relação com o termo cunhado por Silviano Santiago (2000) 
em texto intitulado: “O entre-lugar do discurso latino-americano”, no qual 
é analisado como se constrói o discurso literário entre a tradição europeia e as 
marcas próprias das criações “ao sul do Equador” - “entre a prisão e a transgressão, 
entre a submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a 
assimilação e a expressão” (SANTIAGO, 2000, p. 26).
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na qual os sujeitos estão inseridos nessa “quase morte” potenciali-
za a desumanização mencionada anteriormente. Sobreviver a todo 
custo passa a ser a única meta nesse contexto, no qual o olhar so-
bre a morte do outro pode indicar a morte de si: “No fundo, claro, 
é a nossa própria morte que tememos na vivência da alheia e é em 
face dela e por ela que nos tornamos submissamente cobardes” 
(ANTUNES, 2010, p. 28). 

Nesse sentido, os indivíduos se veem imersos em um processo 
de desnudamento que culmina com o abandono das pessoas que 
um dia teriam sido. À espera do fim, não caberia quaisquer trivia-
lidade, pois se convive com um ambiente extremamente nocivo, 
traumático que, aos poucos, redimensiona não só o olhar que o 
sujeito possui sobre si mesmo, mas também sobre o seu entorno 
que é configurado por uma profunda desordem. Enfim, em “situa-
ção de guerra, impera o instinto de sobrevivência, que se sobrepõe 
a qualquer princípio moral” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 229), 
o qual, sobretudo, é abalado em uma escala maior, na narrativa 
em foco, quando se observa que, aos olhos do narrador, ocorre-
ria uma reversão do papel desempenhado pelos heróis da pátria 
portuguesa, os quais são vistos como “guerreiros de passagem, 
em trânsito para o arame farpado e para a morte, pobres bichos 
fardados escondidos nas gaiolas de madeira das casernas” (AN-
TUNES, 2010, p. 98).

Dessa maneira, a figura do guerreiro lusitano é mutilada e dela 
sobressai a composição desumana dos “pobres bichos fardados” 
em um movimento característico da atmosfera de desencanto pre-
sente em uma ficção prenhe de distopia. Esse aspecto surge aqui 
como uma forma de deixar ainda mais evidente que o processo de 
animalização contribui, sensivelmente, com a queda de qualquer 
pensamento áureo ligado à imagem da antiga metrópole coloniza-
dora. Para a composição desse quadro, não só a metáfora que tra-
veste o homem em uma das espécies presentes na fauna do texto 
antuniano é utilizada, mas também há a predominância de um tom 
disfemístico para descrever, justamente, o horror experienciado 
nas terras angolanas. Em um cenário de catástrofe, a crueldade 
da guerra é traduzida por meio de um olhar ofensivo, depreciativo 
que sugere a abjeção dos envolvidos no conflito. Por essa lógica, 
o cenário apocalíptico é construído, pois o que se experiencia é a 
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vivência dos seres em contínua dissolução:

A pouco e pouco a usura da guerra, a paisagem sempre 
igual de areia e bosques magros, os longos meses tristes do 
cacimbo que amareleciam o céu e a noite do iodo dos da-
guerreótipos10 desbotados, haviam-nos transformado numa 
espécie de insectos indiferentes, mecanizados para um quo-
tidiano feito de espera sem esperança, sentados tardes e 
tardes nas cadeiras de tábuas de barril ou nos degraus da 
antiga administração de posto, fitando os calendários ex-
cessivamente lentos onde os meses se demoravam num va-
gar enlouquecedor, e dias bissextos, cheios de horas, incha-
vam, imóveis, à nossa volta, como grandes ventres podres 
que nos aprisionavam sem salvação (ANTUNES, 2010, p. 
103, grifos nossos).

A consciência da transformação operada constitui a base da 
ruína moral a que estão expostos os sujeitos inseridos em um 
“quotidiano feito de espera sem esperança”. O tempo é alargado 
hiperbolicamente, repleto “de dias bissextos”, o que provoca ainda 
mais a sensação de clausura, a qual realça nos guerreiros lusitanos 
convertidos em “insectos indiferentes” uma linha de semelhan-
ça com os animais encarcerados nas jaulas do Jardim Zoológico 
tão relembrado pelo narrador. Designados apenas para cumprir 
ordens, os soldados agiriam de forma “mecanizada”, sem muito 
espaço para reflexão, somente executam os ditames impostos pela 
hierarquia e aguardam que o término da guerra suceda antes que 
ocorra o fim da vida daqueles. Nesse sentido, o tempo inoperante 
torna-se um inimigo para aquele que se vê encurralado pelos dias 
intermináveis comparados a “grandes ventres podres”, prolongan-
do a situação de “quase morte”, aludida anteriormente, pois não se 
viveria humanamente nesse cenário, no entanto, de alguma forma, 
ainda permanece-se vivo. 

Por essa razão, é lícito reafirmar que a metamorfose animalesca 
faz parte do que se pode denominar de “via-sacra traumatizante” 
10 Equipamento utilizado para a produção de uma imagem fotográfica sem a 
utilização de negativo. Foi desenvolvido em 1837 por Louis Jacques Mandé 
Daguerre, proveniente daí o nome daguerreótipo, foi apresentado ao público 
apenas em 1839. Em Lisboa, a primeira experiência com o daguerreótipo realizou-
se com a presença da rainha Maria II de Portugal.
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relatada pelo “eu” durantes os meses de permanência em África. 
Tal metamorfose é sugerida a partir de uma série de aspectos que 
passarão a ser elucidados a partir deste momento, como um rol de 
características que o grupo descortinado pela voz narrativa passa 
a assumir, atributos que, se por algum motivo já foram citados 
nesta análise, são vistos agora no interior do contexto da Guerra 
Colonial. Esse cenário impulsiona o complexo de transformações 
apresentado na prosa, algo que é analisado por Maria Alzira Seixo 
sob o conceito de anamorfose, visto pela autora, uma vez presente 
na obra antuniana, como uma “marca adquirida da distorção do 
mundo através da guerra e da experiência negativa que ela supõe, 
e da abjecção humana como fase do comportamento que remete 
para uma mutilação de origem exterior, de ordem política e tam-
bém moral” (2002, p. 509). 

Mantendo aqui o epíteto de metamorfose, passa a ser conside-
rada com maior acurácia a amplitude da mutilação coletiva presen-
te na narrativa. Em primeiro plano, destaca-se a presença de um 
cenário caracterizado por uma excentricidade inerente ao nível das 
situações grotescas relembradas pelo narrador, a exemplo do olhar 
lançado por este sobre o oficial português e “seu desejo porco de 
velho” (ANTUNES, 2010, p. 178) que havia violentado uma pri-
sioneira no Chiúme11, soprando “pelo nariz uma asma repelente 
de bode” (ANTUNES, 2010, p. 178). A descrição do militar con-
verge com a derrocada da imagem dos heróis portugueses expos-
ta anteriormente, pois distante de enaltecer a imagem do senhor 
colonizador que exerce seu poder sobre o “outro” colonizado, a 
visão que se constrói sobre a ação apresentada no banheiro dos 
sargentos, que a caracterização do espaço ajuda a reforçar – uma 
“pocilga eternamente inundada e nauseabunda a que se chamava 
quarto de banho dos sargentos” (ANTUNES, 2010, p. 178) –, su-
blinha o tom de ridículo a que foram convertidos os responsáveis 
pela manutenção do título de metrópole lusitana. Seguindo esse 
entendimento, é que, por exemplo, a escolha por dados animais 
para realizar a analogia observada no caso em questão é motiva-
da, potencialmente, pela apreciação dos defeitos relacionados ao 
rebaixamento moral com o qual é descrito o oficial lusitano e, por 
extensão, todos aqueles que fizeram parte de um conflito sem ra-
11 Cidade e comuna angolana que se localiza na província de Malanje, um dos 
“pontos cardeais” da guerra relatada pelo “eu narrador”. 
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zão. Por essa medida, a fim de explorar, mais uma vez, a imagem 
do homem subjugado a seus instintos, conclui-se que “para as 
comparações humorísticas e satíricas são úteis apenas os animais a 
que se atribuem certas qualidades negativas que lembram qualida-
des análogas do ser humano” (PROPP, 1992, p. 66-67).

No trecho recortado, muito mais que um viés satírico no des-
monte da nobre imagem do homem a serviço de sua pátria, o que 
assume maior relevo é a composição de uma cena na qual se aliam 
o bizarro e o escatológico, o último com um sentido coprológico 
já citado anteriormente. Dentro de um ambiente de caos e desor-
dem, as reações ao que se experiencia no conflito armado não po-
deriam ocorrer de outra maneira a não serem aquelas apresentadas 
e, até mesmo, imaginadas pelo próprio narrador que, nesse caso, 
especula o seu comportamento diante da cena que ali assistia: 

“e apeteceu-me, entende, tirar também a minha pila para fora 
e urinar sobre eles, urinar demoradamente sobre eles, como em 
pequeno mijava para os sapos do quintal, abrigados no meio de 
dois troncos numa aflição de pedras que respiram” (ANTUNES, 
2010, p. 179). 

A obscenidade torna-se o caminho utilizado para ilustrar um 
contexto de desilusão, permeado pela negação da moralidade e a 
intensificação da violência, algo que, de algum modo, dialoga com 
o entendimento nutrido aqui acerca da noção de grotesco, em que 
“o fabuloso, o aberrante, o macabro, o demente – enfim, tudo que 
à primeira vista se localiza numa ordem inacessível à ‘normalidade’ 
humana – encaixam-se na estrutura do grotesco” (SODRÉ, 1978, 
p. 38). É válido ressaltar que essa noção não é percebida nesta 
análise como uma forma de afirmar a presença de uma dimensão 
fantástica na realidade rememorada pelo ex-combatente, deseja-se, 
quando muito, demonstrar que o processo de animalização aflo-
rado no romance é oriundo de um espaço de absurdo, de irracio-
nalidade e, nesse sentido, é que aquele assumiria uma componente 
grotesca, já que, partindo da leitura de Propp novamente ao se 
referir ao grotesco, entende-se que sua “condição sine qua non é 
uma certa relação estética com os horrores apresentados” (1992, p. 
92, grifos do autor). Nessa sistemática, a guerra impulsiona o sen-
timento de repulsa manifesto, claramente, pela voz narrativa, uma 
vez convertida em um “triste bicho rancoroso” que padece, pois 
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enxerga-se novamente estático, sem possibilidade de responder 
aos ditames que lhe foram impostos, em uma posição de passivi-
dade, compartilhada pelas demais espécies desse acervo zoológico, 
conforme se observa na passagem a seguir:

Mas não podíamos urinar sobre a guerra, sobre a vileza e a 
corrupção da guerra: era a guerra que urinava sobre nós os 
seus estilhaços e os seus tiros, nos confinava à estreiteza da 
angústia e nos tornava em tristes bichos rancorosos, violando 
mulheres contra o frio branco e luzidio dos azulejos, ou nos 
fazia masturbar à noite, na cama, à espera do ataque, pesados 
de resignação e de uísque (ANTUNES, 2010, p. 179).

Por essa medida, não seria um deslize acentuado considerar 
sobre o romance em questão de Lobo Antunes a presença de uma 
espécie de “escala moral” a partir da qual são medidas as situa-
ções relembradas pela voz enunciadora. Desse modo, quanto mais 
imerso o “eu” se encontra nas experiências traumáticas da guerra, 
mais aquele se afasta dos rituais que outrora lhe foram incutidos 
pelos ensinamentos da família, da Igreja, bem como do espaço 
escolar. Nesse panorama, torna-se ainda mais evidente a presença 
do grotesco no universo descortinado entre as trincheiras do con-
flito em Angola, dado que, tomando de empréstimo as reflexões 
de Muniz Sodré sobre tal conceito no contexto da comunicação 
em massa e realizando as devidas ressalvas, é possível delinear no-
vamente o mundo dual erigido no romance, em que “o miserável, 
o estropiado, são grotescos em face da sofisticação da sociedade 
de consumo” (1978, p. 39). De um lado, há a imagem da sociedade 
lisboeta que, vista pelo narrador, compreende “Todo um universo 
de que me achava cruelmente excluído prosseguia, imperturbável, 
na minha ausência, o seu trote miúdo ritmado pelo coraçãozinho 
ofegante do despertador” (ANTUNES, 2010, p. 99), enquanto, do 
outro lado, sussurra a voz saturada da tentativa de sobreviver nesse 
espaço em desarranjo, “farto de ser larva entre larvas” (ANTU-
NES, 2010, p. 150).

Nesse ínterim, é válido salientar a reversão de um determi-
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nismo biológico12 pautado na leitura de que, por exemplo, seriam 
naturalmente delegadas aos povos colonizados características ani-
malescas, primitivas correspondentes ao grau de inferiorização 
traçado previamente por uma visão de mundo etnocêntrica. Esta 
resulta “em apreciações negativas dos padrões culturais de povos 
diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas 
como absurdas, deprimentes e imorais” (LARAIA, 1995, p. 76). 
A reversão citada ocorre no momento em que são aos “irmãos de 
farda”, aos companheiros da tropa lusitana que são atribuídas as 
designações de fundo grotesco, o qual, em síntese, configura-se 
como “o mundo distanciado, daí a sua afinação com o estranho e 
o exótico” (SODRÉ, 1978, p. 39). 

Dessa maneira, a metamorfose animalesca suscitada na vivên-
cia da Guerra Colonial permitiu reconhecer o “exótico”, o “estra-
nho” muito mais próximo do que o próprio “eu” poderia imagi-
nar, o que faz parte de um movimento de desalienação presente no 
texto, já que são desfeitas as leituras anteriormente incutidas no su-
jeito que passa a enxergar o cenário de antinomia no qual se firma 
o discurso entre colonizadores e colonizados por outra lente. Isto 
é, aproximado da tragédia do “outro colonizado” e partilhando do 
infausto destino da guerra com os demais soldados, transforma-
dos em “sapos coxos fabricados pela estupidez do Estado Novo” 
(ANTUNES, 2010, p. 86), o narrador protagonista foge das refe-
rências morais, históricas, patrióticas outrora lhe transmitidas, por-
que com estas não haveria mais identificação. Por meio do apri-
sionamento sofrido nas terras angolanas, o alferes-médico pôde 
enxergar-se como um produto de uma forma de governo que se 
servia dos seus compatriotas para manter-se em África, de maneira 
que essa vivência revelou para si não só qual imagem era feita dos 
oficiais portugueses na guerra, mas também o próprio povo que 
foi vítima da colonização. Ao fim dessa trajetória, chega-se, final-
mente, para utilizar-se das reflexões de Norberto do Vale Cardoso 
sobre o romance em questão, a “uma experiência de construção 
do ‘outro’ e do ‘outro de si’” (CARDOSO, 2016, p. 104).

O nascimento do “outro de si” perpassa o segundo aspecto 
a ser considerado a partir deste momento no tocante à mutilação 
12 De acordo com Roque de Barros Laraia, o qual afirma que são “velhas e 
persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas, inatas a ‘raças’ ou a 
outros grupos humanos” (1995, p. 17). 
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coletiva que aqui se observa, de modo que, na busca por traçar o 
rol de características da fauna romanesca de Lobo Antunes, so-
bressai a incapacidade de se comunicar nesse processo. A inco-
municabilidade torna-se algo bastante reiterado e condizente com 
o clima de pânico respirado pelos indivíduos. Tornados animais, 
acuados e regidos apenas pelas ordens da batalha a ser travada, 
os sujeitos inseridos nessas circunstâncias parecem ser alvos de 
uma espécie de esvaziamento, em que a força vital daqueles seria 
apagada para serem transmutados em uma massa amorfa que, cala-
da, apenas atende ao que lhe é determinado, vistos como “corpos 
estendidos nos beliches dir-se-iam fabricados por um único molde 
apressado e cinzento que se esquecera de incluir no reportório dos 
nossos músculos os súbitos gestos de alegria” (ANTUNES, 2010, 
p. 102-103). Incapazes de demonstrar qualquer emoção, com “fei-
ções desabitadas de expressão à laia dos retratos das fotomatons” 
(ANTUNES, 2010, p. 102), os oficiais lusitanos edificam uma ir-
mandade que advém apenas do desejo comum de sobreviver a essa 
experiência, um suplício ajustado proporcionalmente ao tempo de 
aprisionamento vivenciado, assim relembrado pelo narrador:

vivia há um ano no arame com os mesmos homens sem os 
conhecer sequer, comendo a mesma comida e dormindo o 
mesmo sono inquieto entrecortado de sobressaltos e suores, 
unidos por uma esquisita solidariedade idêntica à que irmana os do-
entes nas enfermarias de hospital, feita do comum, sabe como é, 
receio, pânico da morte, e da inveja feroz dos que prosseguem 
lá fora um quotidiano sem ameaças nem angústia a que se 
deseja desesperadamente voltar, escapando à absurda paralisia 
do sofrimento (ANTUNES, 2010, p. 102, grifos nossos).

A imersão em um ambiente impregnado pela “absurda parali-
sia do sofrimento” culmina com a transformação zoomórfica que, 
de certa maneira, aglutina as tropas lusitanas sob uma mesma “li-
nha de ação”. Nesta, a tribulação dá lugar à brutalidade, tendo em 
vista que, uma vez inseridos em um cenário de violência e degra-
dação, os soldados passam a reagir conforme os estímulos recebi-
dos pelo habitat que compartilham. Dessa maneira, apreende-se o 
terceiro aspecto aqui levantado sobre a metamorfose coletiva no 
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romance em foco, correlacionado ao grau de selvageria, de barbá-
rie assumido pelos combatentes que passam a ser simbolizados, 
hiperbolicamente, como “cães raivosos”.

O retrocesso aludido ocorre diante de um ambiente de fúria, 
de apagamento de qualquer ética ou humanidade em que, impreg-
nado pelo obscurantismo da guerra, as tropas se veem converti-
das em “uma matilha de cães ignorantes a ladrarem furibundos 
no escuro” (ANTUNES, 2010, p. 72). Em um cenário no qual 
o conveniente é exterminar para não morrer, os oficiais são con-
vertidos em “feras”, representações coniventes com o relato de 
sofrimento e de atrocidade construído pelo narrador. Em trânsito 
pelas “estações da guerra em Angola” – “os pontos cardeais da mi-
nha angústia” (ANTUNES, 2010, p. 161), conforme afirma a voz 
enunciativa –, a transformação zoomórfica aqui analisada torna-se 
inerente a esse contexto.

Por conseguinte, o destino atroz que o conflito colonial re-
serva incide no sujeito a constatação do alcance da metamorfose 
coletiva experienciada. Esta, se assim se pode afirmar, embrute-
ceu os indivíduos, fazendo dessa ação uma prática contínua, cujos 
resultados não mais surpreendem, apenas são ecoados pela voz 
narrativa que definha perante a leitura da violência e da feroci-
dade evocada nessa conversão animalesca: “a guerra tornou-nos 
em bichos, percebe, bichos cruéis e estúpidos ensinados a matar” 
(ANTUNES, 2010, p. 124). Após um ano nas Terras do Fim do 
Mundo, as “chagas” eram evidentes e simbolizavam mais que a 
crueldade da guerra, maculando a imagem dos heróis portugueses 
os quais figuravam como “cães raivosos”, compreendendo uma 
ameaça à pátria, pois a ela não mais respondiam. 

Tratados como bichos, os oficiais padeciam pelo alheamento 
sobre aqueles impingido, restando, em um dado momento, uma 
voz de revolta, permeada por certa dose de sonho, que não se 
resigna diante do rótulo recebido: “Nós não somos cães raivosos, 
berrava o tenente de cabeça perdida para o enviado do comando 
de zona, diga a esse caralho do catano13 que nós não somos cães 
raivosos” (ANTUNES, 2010, p.125). Não obstante, o grito de fú-
ria do tenente é retificado pelo narrador que, ao alterar o tempo 
verbal da afirmação proferida, modifica a condição dos soldados 
13 Designação vulgar para membro sexual masculino, popularmente utilizada 
também para manifestar surpresa ou contrariedade.
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jogados à própria sorte nesse cenário, rememorando uma traje-
tória que compila os passos da degradação coletiva que aqui vem 
sendo analisada:

Nós não éramos cães raivosos quando chegamos aqui disse 
eu ao tenente que rodopiava de indignação furiosa, não éra-
mos cães raivosos antes das cartas censuradas, dos ataques, 
das emboscadas, das minas, da falta de comida, de tabaco, 
de refrigerantes, de fósforos, de água, de caixões, antes de uma 
Berliet14 valer mais do que um homem e antes de um homem valer uma 
notícia de três linhas no jornal, Faleceu em combate na província 
de Angola (ANTUNES, 2010, p.125, grifos nossos).

Nessa passagem, mais uma vez os homens surgem reduzidos 
a proporções miniaturais, tendo em vista que nesse jogo em busca 
da manutenção de um poder possuem pouca importância nesse 
processo. Na verdade, o narrador parece suscitar um questiona-
mento, o qual ele mesmo responde: qual valor teria a humanidade 
em um contexto de guerra? Seja no espaço lusitano em que a mor-
te dos soldados na ex-colônia portuguesa renderia “uma notícia de 
três linhas no jornal”, seja no ambiente truculento do conflito em 
Angola no qual o horror alia-se à vivificação de situações bizarras 
– a exemplo de “quando se amputou a coxa gangrenada ao guer-
rilheiro do MPLA apanhado no Mussuma15 os soldados tiraram 
o retrato com ela num orgulho de troféu” (ANTUNES, 2010, p. 
124), o ser humano é visto meramente a partir de um duplo enfo-
que: ora assume a posição de presa, ora torna-se o predador. 

Dessa maneira, em dadas circunstâncias, comemora-se qual-
quer triunfo sobre os grupos que exerciam resistência à presença 
portuguesa em solo angolano. Já em outras situações, o sujeito en-
xerga, na sua passividade recorrente e na dos demais que o cercam, 

14 Um dos veículos mais utilizados pelas forças armadas portuguesas nos anos 60 
e 70, em particular na Guerra Colonial. Tratava-se de um veículo de transporte 
pesado, adequado para terrenos e climas extremos, de modo que muitos países 
envolvidos em conflitos nas sua colônias fizeram uso desse produto, entre eles, 
Portugal. Em uma tentativa de baixar o custo da Guerra Colonial, o veículo em 
questão passou a ser produzido a partir de 1964 pela Metalúrgica Duarte Ferreira 
sob licença da Berliet, na vila portuguesa do Tramagal, de onde deriva a nomeação 
Berliet Tramagal.
15 Cidade e comuna angolana que se localiza na província de Malanje.
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as “presas” de um sistema em que “nos mentiam e nos oprimiam, 
nos humilhavam e nos matavam em Angola” (ANTUNES, 2010, 
p. 152), convertidos em animais aprisionados, meios pelos quais os 
“generais nos gabinetes com ar condicionado de Luanda” (AN-
TUNES, 2010, p. 188) poderiam continuar deslocando os “pon-
tos coloridos no mapa de Angola” (ANTUNES, 2010, p. 188) ao 
mesmo tempo em que, permanecendo o conflito, favoreciam os 
“cavalheiros que enriqueciam traficando helicópteros e armas em 
Lisboa” (ANTUNES, 2010, p. 188). 

Nesses momentos, a condição do soldado enquanto ser obje-
tificado caracteriza o último aspecto a ser analisado aqui sobre a 
metamorfose coletiva. Esta compreende uma extensão, isto é, ou-
tra forma de simbolizar a imagem do indivíduo travestido em mer-
cadoria, submetido antes a uma lógica econômica que determina a 
importância de se matar e de morrer pela continuidade da bandeira 
imperialista, regrado pelos antigos ideais patrióticos. Com efeito, 
tais ideais surgem modificados no contexto relembrado pelo nar-
rador, determinados pela ótica do capital em que, como fora visto 
antes, uma Berliet vale “mais do que um homem”. Assim, con-
soante com as observações de Marshal Berman sobre o que ele 
definiu como a terceira fase dos tempos modernos, circunscrita 
ao século XX, destaca-se, em resumo, que “as velhas formas de 
honra e dignidade não morrem; são, antes, mudadas, incorporadas 
ao mercado, ganham etiquetas de preço, ganham nova vida, enfim, 
como mercadorias” (1986, p. 108). 

Nesse sentido, as “balas envenenadas” dos ditos nacionalistas 
atuam conforme os ditames da lógica capitalista, a partir da qual o 
soldado converte-se em um número, uma “peça a mais no tabulei-
ro da guerra”, ou seja, surge reificado, subjugado a uma visão de 
mundo, remetendo-se ao sentido elencado pela conceptualização 
marxista, em que o homem e suas ações passam a ser concebidos a 
partir do valor econômico que possuiriam ou não nesse mercado. 
O questionamento incitado anteriormente pelo narrador parece 
encontrar, enfim, sua conclusão, já que os valores, as relações entre 
o sujeito e o mundo, as leituras histórico-sociais que legitimam a 
sociedade são ajustados de acordo com um índice de lucratividade 
do qual estariam ou não imbuídos. O ex-alferes-médico adquire, 
dessa forma, a consciência do aniquilamento a que estaria ligado, 
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convertido em “um bicho acossado, branco de vergonha e de pa-
vor” (ANTUNES, 2010, p. 135).

A compreensão da metamorfose operada compreende, por 
conseguinte, a base da ruína a que estão expostos os sujeitos inse-
ridos, conforme fora visto, em um “quotidiano feito de espera sem 
esperança” (ANTUNES, 2010, p. 103), o qual caracteriza a expe-
riência vivenciada pelos indivíduos nas Terras do Fim do Mundo. 
Nessa sistemática, o simbolismo construído pela alusão aos exem-
plares de uma fauna romanesca tão bem cultivada no romance de 
Lobo Antunes torna-se um dos caminhos utilizados para sugerir 
um contexto de desilusão, permeado pela negação da moralidade 
e a intensificação da violência, enfim, um contexto de “urgências”, 
de “falta” e, ao mesmo tempo, de “excessos”. De um lado, assal-
ta a urgência por sobreviver nesse ambiente, uma vez convertido 
em “larva entre larvas” (ANTUNES, 2010, p. 150), enquanto, por 
outro lado, sobressai a explosão da brutalidade da guerra, incluin-
do os excessos daqueles que agem guiados apenas pelos instintos, 
imersos na falta de qualquer racionalidade, dimensões que perfa-
zem, assim, as linhas pelas quais seria edificado o universo zooló-
gico de Os cus de Judas.
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A CRISE IDENTITÁRIA DO SUJEITO PÓS-
MODERNO NA CRÔNICA A CONSEQUÊNCIA 

DOS SEMÁFOROS, DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES

Ana Lucia Jesus da Silva

INTRODUÇÃO

António Lobo Antunes é um escritor português do período 
pós-moderno, nasceu na cidade de Lisboa em 1 de setembro de 
1942, é formado em medicina com especialização em psiquiatria. 
Sua experiência na guerra de Angola, de 1970 a 1973, serviu de 
inspiração para a criação dos seus três primeiros livros “Os cus de 
Judas (1979),”, “Memória de Elefante (1979),” e “conhecimento 
do Inferno (1980).”. Exerceu a profissão de médico psiquiatra no 
Hospital Miguel Bombarda e a partir de 1985 dedicou-se somen-
te a escrita. Em entrevista com Maria Luiza Blanco (2002, p.26), 
Lobo Antunes diz:

O meu mundo eram os livros. Encontrava-os em casa dos 
meus avós, na casa dos meus pais, no liceu... Penso que à 
pergunta de porque se escreve cada um pode dar quinze ou 
vinte respostas verdadeiras, embora, seguramente, nenhuma 
sincera, porque a realidade é que não se sabe porquê. É como 
se perguntássemos a uma macieira porque Dá maçãs. Des-
conhecemos a razão profunda por que escrevemos; o que 
sabemos é que a escrita é uma necessidade. /Se um dia não 
escrevo, sinto-me como se me tivesse vestido sem ter tomado 
banho. Se não escrevo, invade-me uma sensação de ausência e 
de vazio profundo. Se não escrevo, assalta-me um sentimento 
de enorme culpabilidade que nunca deixei de sentir.

O presente autor lança um novo olhar para as problemáticas 
que surgem na sociedade portuguesa e ocidental, tratando de te-
mas como: as deformidades das ações humanas, as mazelas sociais, 
os relacionamentos mal resolvidos, denunciando desta forma, 
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todo ideal de seres humanos perfeitos, fala dos velhos, da infân-
cia, das pessoas que possuem alguma deficiência física ou mental, 
em geral seus personagens encontram-se desorientados, solitários, 
tristes, angustiados e desiludidos com suas vidas.

Lobo Antunes dá voz a pessoas que não têm oportunidades 
e que são excluídas da sociedade, em que tudo e todos têm uma 
função. Trazendo em suas obras cenas do cotidiano, que revela 
pessoas comuns com problemas e imperfeições, criticando desta 
forma a ideia de ser humano perfeito, em que o homem tem que 
está sempre jovem e dentro das tendências, ser o melhor em tudo 
o que faz, e não cometer nenhum erro, como nos diz Sarlo (2013, 
p. 37):

Somos livres. Cada vez seremos mais livres para projetar nos-
sos corpos. Hoje a cirurgia plástica, amanhã a genética, tor-
nam ou tornaram reais todos os sonhos. E quem sonha esses 
sonhos? A cultura sonha, somos sonhados pelas capas de re-
vistas, pelos cartazes, pela publicidade, pela moda: cada um de 
nós encontra um fio que promete conduzir a algo profunda-
mente pessoal, nessa trama tecida com desejos absolutamente 
comuns. A instabilidade da sociedade moderna se compensa 
no lar dos sonhos, onde com retalhos de todos conseguimos 
operar a “linguagem da nossa identidade social”. A cultura 
nos sonha como uma colcha de retalho, uma colagem de pe-
ças, um conjunto nunca terminado de todo, no qual se pode 
reconhecer o ano em que cada componente foi forjado, sua 
procedência, o original que procura imitar. 

O individuo encontra-se deslocado, perdido sem uma ideia de 
futuro concreto, sem esperanças, em decorrência disto muitos ten-
tam fugir desta realidade, e buscam saídas nas lojas, no trabalho, na 
juventude eterna recorrendo às cirurgias plásticas, na ambição por 
dinheiro, pensam apenas em seus próprios interesses, tornando-se 
cada vez mais individualistas, solitários e vazios.

Lobo Antunes expõe em suas crônicas indivíduos que encon-
tram-se a margem da sociedade e que não são aceitos por ela, pois 
no decorre da crônica estudada “A Consequência dos semáforos” 
nota-se que o ambiente torna-se pesado quando o narrador fala da 
presença dos personagens que possuem algum tipo de deficiência 
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física, a paisagem descrita parece incomodar as pessoas que per-
correm pela cidade todos os dias.

Alguns indivíduos percorrem em seus automóveis pelas ruas 
das cidades, preocupados com seus deveres, não percebendo mui-
tas vezes toda a miséria humana que está a sua frente e que são 
constantes nos grandes centros urbanos. Outros, podem até per-
ceber estas “figuras inverossímeis”, que circulam em toda parte, 
mais preferem fingir que não as veem e continuam seguindo suas 
vidas, para Bauman (2004. p. 53):

A confiança deve continuar sendo, como sugere Knud Logs-
trup, um derramamento natural da “expressão soberana da 
vida”, mas, uma vez posta em curso, agora procura em vão 
por um lugar para lançar âncora. A confiança foi condenada 
a uma vida cheia de frustração. Pessoas (sozinhas, individu-
almente ou em conjunto) empresas, partidos, comunidades, 
grandes causas ou padrões de vida investidos com a auto-
ridade de guiar nossa existência frequentemente deixam de 
compensar a devoção. De qualquer forma, é raro serem mo-
delos de coerência e continuidade a longo prazo. Dificilmen-
te há um único ponto de referência sobre o qual se possa 
concentrar a atenção de modo fidedigno e seguro, para que 
os desorientados possam ser eximidos do fatigante dever da 
vigilância constante e das incessantes retrações de passos da-
dos ou pretendidos. Não se dispõe de pontos de orientação 
que pareçam ter uma expectativa de vida mais longa do que 
os próprios necessitados de orientação, por mais curtas que 
possam ser suas existências físicas. A experiência individual 
aponta obstinadamente para o eu como o eixo mais provável 
da duração e da continuidade procuradas com tanta avidez. 

A partir das questões propostas, pretendemos fazer um breve 
estudo da crise identitária do sujeito pós-moderno na crônica A 
Consequência dos Semáforos do escritor português António Lobo An-
tunes, o qual revela um personagem que vive em meio ao caos de 
um grande centro urbano, e relata todos os tipos de pessoas que 
circulam neste espaço, pessoas que são rejeitadas pela sociedade 
porque não estão dentro dos padrões estabelecidos pelo capitalis-
mo, mostrando de forma crítica e irônica a instabilidade das rela-
ções humanas na sociedade atual. 
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UMA SOCIEDADE EM FRAGMENTOS

Na crônica A Consequência dos Semáforos de António Lobo An-
tunes, podemos perceber que o escritor, revela um novo olhar para 
a sociedade contemporânea, partindo de uma situação corriqueira 
do cotidiano, o qual destaca os problemas, angústias,  vícios e as 
mazelas que se encontram em meio a cidade. Ele trás a figura de 
indivíduos que são invisíveis para sociedade, porque não se encai-
xam dentro do sistema capitalista, em que tudo e todos têm uma 
função.

Nesta crônica alguns indivíduos que são descritos pelo autor 
encontram-se a margem  da sociedade, quando ele diz: “o tuber-
culoso com seu atestado comprovativo” e (ANTUNES, 1998. p. 
24), “a rapaziada da heroína que não conseguiu roubar nenhum 
leitor” (ANTUNES, 1998. p. 24). Os personagens fazem parte de 
uma sociedade, fragmentada, que valoriza o individualismo, o con-
sumismo e o efêmero, e não se importam com as dificuldades do 
companheiro que está doente ou que não tem nada para comer, 
cada individuo pensa apenas em seus interesses pessoais e indivi-
duais. Segundo Valverde (2014, p. 48-49):

[...] o homem ocidental precisou adaptar-se fisicamente e 
também psicologicamente ao novo modelo de vida imposto 
pelo mecanicismo, e a viver com um elemento que tentou 
suplantá-lo: a máquina. O relógio passou a ser um grande 
monumento citadino: triunfal, marcando o ritmo e o funcio-
namento social, ditando ordens e numerando o cotidiano dos 
indivíduos.

O homem da sociedade pós-moderna, vive em uma constante 
competição, tem que ser o melhor em tudo o que faz, tem que ser 
um bom marido, uma boa esposa, ótimos pais, o melhor no traba-
lho, ser exemplar sem cometer nenhuma falha, pois, pode perder 
seu posto a qualquer hora, tem que está sempre atualizado com os 
novos produtos do mercado, para obter cada vez mais conforto. 
Em meio a tanta tecnologia e objetos desnecessários o sujeito da 
modernidade torna-se triste e solitário. Assim como afirma Bau-
man (2001):
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Não se engane: agora, como antes – tanto no estágio leve e 
fluido da modernidade quanto sólido e pesado -, a individua-
lização é uma fatalidade, não uma escolha. Na terra da liber-
dade individual de escolher, a opção de escapar à individuali-
zação e de se recusar a participar do jogo da individualização 
está decididamente fora da jogada. (BAUMAN, 2001. p. 43)

No primeiro fragmento Lobo Antunes faz uma crítica a socie-
dade, que vive cheia de aparatos tecnológicos que prometem um 
maior conforto para o cotidiano dos cidadãos que percorrem to-
dos os dias nas grandes cidades, quando referir-se as cores dos se-
máforos, dizendo: “estão sempre vermelhos quando tenho pressa 
e verdes quando não tenho nenhuma” (ANTUNES, 1998. p. 23),  
nota-se que os aparelhos tecnológicos, foram feitos para melhorar 
a vida do ser humano, no entanto, nem sempre resolve os nossos 
problemas quando precisamos. No trecho abaixo o personagem 
relata seu ódio pelos semáforos: 

Odeio os semáforos. Em primeiro lugar porque estão sempre 
vermelhos quando tenho pressa e verdes quando não tenho 
nenhuma, sem falar do amarelo que provoca em mim uma in-
decisão horrível: travo ou acelero? Travo ao acelero? acelero, 
depois travo, volto a acelerar e ao travar de novo[...] (ANTU-
NES, 1998. p. 23)

Lobo Antunes usa a ironia quando fala dos problemas causa-
dos pelas mudanças das cores dos semáforos, que a tecnologia não 
o ajuda quando necessita, pois, os semáforos estão sempre verme-
lhos quando precisa e verde quando não tem pressa para chegar 
ao local que precisa, para ele o amarelo trás uma indecisão, em 
que o narrador não sabe se acelera ou trava, dúvidas que cercam e 
oprime o sujeito contemporâneo em sua vida cotidiana. Segundo 
Arnaut (2009) “Não podemos também deixar de apontar as frus-
trações e as agonias que se presentificam nos vazios emocionais... 
os mal-estares e os sofrimentos que se enraízam nos baldios das 
almas atormentadas das personagens”. 

Lobo Antunes tece uma crítica a sociedade pós-moderna 
quando diz: “sem falar do amarelo que provoca em mim uma inde-
cisão horrível: travo ou acelero? Travo ou acelero? acelero, depois 
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travo, volto a acelerar e ao travar de novo” (ANTUNES, 1998. p. 
23). Percebe-se que o homem da sociedade contemporânea passa 
por angústias e indecisões, que é descrita na crônica, isso porque a 
sociedade pós-moderna sofre por constantes transformações, no 
âmbito político, econômico e cultural, tendo importância na socie-
dade capitalista apenas o novo, o rápido, e o individualismo. 

O homem da sociedade capitalista vive em meio a incertezas, 
isso porque não existe um futuro certo e definido que garanta 
a segurança das pessoas que estão dentro do sistema. Para Hall 
(2006, p.14), “As sociedades modernas são, portanto, por defini-
ção, sociedades de mudanças constantes, rápidas e permanente. 
Esta é a principal distinção entre as sociedades ‘tradicionais’ e as 
‘modernas’”. O narrador da crônica faz uma crítica do caos que 
enfrenta nas ruas: 

[...] já me entrou uma furgoneta pela porta, já se juntou uma 
data de gente na esperança de sangue, já um tipo, de chave 
inglesa na mão saiu da furgoneta a chamar-me Seu camelo, 
já a companhia de seguros me propões calorosamente que a 
troque por um rival qualquer [...] (ANTUNES, 1998. p. 23)

Neste trecho a cima nota-se que o personagem sofreu um aci-
dente de carro em que a furgoneta entrou pela porta adentro, o 
narrador relata que as pessoas se juntaram em uma esperança de 
sangue. Hoje na sociedade atual tornou-se comum, pessoas que 
presenciam acidentes não ajudarem as vítimas, mas, criou-se o 
hábito de tirar fotografias e gravar vídeos para postar nas redes 
sociais, encarando estes acontecimentos como uma forma de es-
petáculo.

Pode-se notar também que ele reclama da companhia de segu-
ros que não quer assumir os problemas que aconteceram com o 
carro, querendo que ele procure outra seguradora, mais um aspec-
to da insegurança e incerteza que o homem da contemporaneidade 
presencia todos os dias. Para Valverde (2014, p. 69):

E o que dizer do consumo? O sistema capitalista nos torna 
mercadorias e nos escraviza. Partindo da premissa de Nestor 
Canclini, as pessoas são aquilo que consomem, somos “cestas 
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de produtos” e não nos damos conta disso em nosso coti-
diano.

Em seguida, o narrador descreve seu percurso pela cidade de-
pois de ter perdido seu automóvel, relata a dificuldade para pegar 
um táxi e de locomover-se na cidade, dentro do táxi ele obser-
va uma quantidade enorme de quinquilharias como “o pirilampo 
mágico e a Nossa Senhora do Alumínio do tablier” entre outros 
objetos. Ironizando sobre a quantidade de informações que circula 
pela sociedade pós-moderna, informações fragmentadas que cau-
sam um desconforto e uma confusão nas pessoas:

 [...] já não tenho carro por uma semana, já me ponho na bor-
da do passeio a fazer sinais de náufrago aos táxis, já pago um 
dinheirão por cada viagem e ainda por cima tenho de aturar o 
pirilampo mágico e a Nossa Senhora do Alumínio do tablier, o 
esqueleto de plástico pendurado do retrovisor, o autocolante 
da menina de cabelos compridos e chapéu ao lado do aviso 
Não Fume Que Sou Asmático, proximidade que me leva a 
supor que os problemas respiratórios se acentuaram devido a 
alguma perfídia secreta da menina que não consigo perceber 
qual seja. (ANTUNES, 1998. p. 23)

A sociedade pós-moderna vive em um ritmo acelerado, em que 
existem muitas informações circulando em um pequeno espaço 
de tempo e o homem moderno não consegue entrar em sintonia 
com todas essas informações. Tudo passa muito rápido, os a acon-
tecimentos são esquecidos em questão de segundos, dessa forma 
o homem da contemporaneidade vive sufocado e oprimido pelo 
excesso de informações que existem, além de não ter certeza se as 
informações postas pelas mídias e redes sociais são verdadeiras.  
Bauman (2001.p.37) afirma que:

Ser moderno passou a significar, como significa hoje em dia, 
ser incapaz de parar e ainda menos capaz de ficar parado. Mo-
vemo-nos e continuamos a nos mover não tanto pelo “adia-
mento da satisfação”, como sugeriu Max Weber, mas por 
causa da impossibilidade de atingir a satisfação: o horizonte 
de satisfação, a linha de chegada do esforço e o momento 
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da auto-congratulação tranquila movem-se rápido demais. A 
consumação está sempre no futuro, e os objetivos perdem 
sua atração e potencial de satisfação no momento de sua rea-
lização, se não antes. 

Outra questão, é a incapacidade que o sujeito enfrenta na so-
ciedade, pois vêm-se cheios de tecnologias de informações mas 
na maioria das vezes não podem fazer nada para mudar alguns 
problemas que surgem na sociedade, pois não são ouvidos, as vo-
zes são sufocadas em meio a tanta parafernália que encontra-se 
na sociedade ao mesmo tempo, tornando-se frustrados e egoístas 
buscando o consumo como uma forma de fuga da realidade.

Pirilampo Mágico descrita aqui por Lobo Antunes é uma 
campanha que angaria fundos, uma cooperativa que dar apoio a 
crianças com deficiência mental e crianças que têm uma carência 
econômica. É uma campanha solidária feita anualmente em Por-
tugal, em que são vendidos bonecos de pelúcia que representa os 
pirilampos.  Segundo Arnaut (2009. p. 45):

Assim, mais uma vez partindo de realidades concretas, e uti-
lizando um tom que com muita frequência toca as fronteiras 
da irrisão, do cómico e do grotesco (logo, da caricatura), au-
tor, ou melhor, as diversas vozes e pontos de vista apresenta-
dos procedem à dissecação de cenários e de comportamentos 
respeitantes e alguns dos variados modos de exercer a força e 
a repressão individual e coletiva. 

Na sequência, o personagem fala o segundo motivo pelo qual 
odeia os semáforos, ele descreve as figuras infelizes e doentes que 
surgem do nada, lembrando assim da miséria humana que é esque-
cida e torna-se invisível para a sociedade:

A Segunda e principal razão que me leva a odiar os semáforos 
é porque, de cada vez que paro me surgem no vidro da janela 
criaturas inverosímeis: vendedores de jornais, vendedores de 
pensos rápidos, as senhoras vistosas, com uma caixa de metal 
ao peito, que nos colam autoritariamente sobre o coração o 
caranguejo do Cancro, os matulões da Liga do Cegos João de 
Deus nas vizinhanças de um antifalante sobre uma camioneta 
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com um espadalhão novo em folha em cima, o sujeito digno 
a quem roubaram a carteira e que precisa de dinheiro para o 
comboio do Porto [...] (ANTUNES, 1998. p. 23- 24) 

O autor usa a ironia quando refere-se a “criaturas inverossí-
meis” porque essas pessoas são facilmente identificáveis, são pes-
soas que buscam outras maneiras para garantir a sobrevivência, 
estas figuras despertam a piedade e a compaixão alheia, pois, já se 
encontram as margens da sociedade, tentando ganhar dinheiro em 
meio a tanta concorrência.  Hutcheon (2000.p. 22-23) nos diz que:

A ironia não é ironia até que seja interpretada como tal- pelo 
menos por quem teve a intenção de fazer ironia se não pelo 
destinatário em mira. Alguém atribui a ironia; alguém faz a 
ironia “acontecer”. Para os exemplos dados aqui, aquele “al-
guém” sou eu, mas sua leitura poderá ser bem diferente, quer 
em sua decisão geral sobre a atribuição da ironia, quer em 
seu sentido especifico de onde e como a ironia entra no jogo. 
(HUTCHEON, 2000.p. 22-23)

Nota-se no fragmento da crônica a cima, que o narrador relata 
algumas pessoas que tentam ganhar a vida trabalhando como “os 
vendedores de jornais e vendedores de pensos rápidos” ou pedin-
do esmolas no semáforos, como “as senhoras vistosas, com uma 
caixa de metal ao peito”, estas pessoas “inverossímeis”, parece 
incomodar os indivíduos  que percorrem em seus carros preocu-
pados  com seus afazeres e que muitas vezes nem nota a presença 
deles nas ruas. Isso porque, o homem se nega a enxergar toda a 
miséria que circula nas grandes cidades.  Segundo Valverde (2014, 
p. 68):

Tudo parece ser efêmero nas grandes cidades. São as pessoas 
que passam, os carros que atravessam as ruas, as luzes que ora 
se acedem ora se apagam, os letreiros e os anúncios publici-
tários que se modificam varias vezes por semana; o barulho, 
os conflitos ideológicos, as diferentes culturas e línguas, todas 
essas coisas traduzem o caráter caótico e babélico de uma 
metrópole.
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A imagem caótica da cidade persiste, e cada vez aparece mais 
pessoas com problemas, pessoas que não são aceitas pelo sistema 
capitalista, pois, não tem uma função, na sociedade:

 [...] o tuberculoso com o seu atestado comprovativo, toda 
a casta de aleijões/ (microcefálicos, macrocefálicos, coxos, 
marrecos, estrábicos divergentes e convergentes, bócios, bra-
ços mirrados, mãos com seis dedos, mãos sem dedo nenhum, 
mongolóides, dirigentes de partidos políticos, etc. sem con-
tar o grupo de Bombeiros Voluntários que necessita de uma 
ambulância, os finalistas de Coimbra, de capa e batina, que 
decidiram fazer uma viagem de fim de curso à Birmânia e 
a rapaziada da heroína que não conseguiu roubar nenhum 
leitor de cassetes nesse dia. (ANTUNES, 1998. p. 24)

Nesse fragmento Lobo Antunes utiliza o recurso do grotesco 
ao referir-se a toda casta de aleijões, que perambulam pelas ruas. 
Segundo Bakhtin (2013.p.277):

[...] o papel essencial é entregue no corpo grotesco àquelas 
partes, e lugares, onde se ultrapassa, atravessa os seus pró-
prios limites, põe em campo um outro (ou segundo) corpo: o 
ventre e o falo; essas são as partes do corpo que constituem 
o objeto predileto de um exagero positivo, de uma hiperbo-
lização; elas podem mesmo separa-se do corpo, levar uma 
vida independente,  pois sobrepujam o restante do corpo [...] 

Kayser (1986. p159) acrescenta que:

Para pertencer ao grotesco, é preciso que aquilo que é conhe-
cido e familiar se revele, de repente, estranho e sinistro. Foi, 
pois, o nosso mundo que se transformou. O repentino e a 
surpresa são partes essenciais do grotesco. Na criação literá-
ria aparece numa cena ou num quadro movimentado [...] No 
caso do grotesco não se trata do medo da morte, porém de 
angustia de viver.

Lobo Antunes expõe em sua crônica pessoas que são excluí-
das da sociedade, elas representam toda a classe de miseráveis que 



112

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

usam sua situação física para despertar a piedade e compaixão ao 
sujeito da sociedade contemporânea que são individualistas, pois, 
mesmo tendo uma boa condição financeira seguem pelas ruas em 
seus carros e não enxergam a pobreza e a miséria que se encon-
tram nas grandes cidades.

Resultado: no primeiro semáforo já não tenho trocos. No se-
gundo já não tenho casaco. No terceiro não tenho sapatos. 
No quinto estou nu. No sexto dei o Volkswagen. No sétimo 
aguardo que a luz passe a encarnado para assaltar por meu 
turno, de mistura com uma multidão de bombeiros, de estu-
dantes, de drogados e de microcefálicos, o primeiro automó-
vel que aparece. Em média, mudo cinco vezes de vestimenta 
e de carro até chegar ao meu destino, e quando chego, ao 
volante de um camião Tir, a dançar numas calças enormes, 
os meus amigos queixam-se de eu não ser pontual.” (ANTU-
NES, 1998. p. 24)

Por fim, o narrador acaba se juntando a todas essas figuras que 
ele considera inverossímeis, no decorrer de cada semáforo ele vai 
perdendo seus pertences. O narrador revela que mesmo com tanta 
tecnologia e inovação o ser humano tem dificuldades em conse-
guir o que deseja, e que as pessoas nunca ficam satisfeitas, pois 
mesmo depois de ter passado por toda dificuldade seus amigos 
não perguntaram como ele está, apenas reclamaram que ele che-
gou atrasado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano, segue seus dias em meio a tantas informações e 
enchendo-se  de parafernálias e objetos desnecessário que são im-
postos pelas mídias como necessários para ser moderno e ter uma 
vida mais acessível e melhor. Aparelhos que têm pouca durabili-
dade mais que são postos pelas mídias como perfeitos e essenciais 
para o funcionamento da vida humana.

Em decorrência, dos avanços tecnológicos as relações huma-
nas estão cada vez mais distantes, em que o homem pós-moderno 
esta cada vez mais individualista e solitário, em uma vida cheia de 
futilidades, não dando importância para as pessoas que estão ao 
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seu entorno. Podemos concluir que o homem pós-moderno, esta 
em uma crise identitária, que não consegue encontrar seu lugar 
em meio a sociedade, vivendo uma constante busca por satisfação 
pessoal, encontrando muitas vezes na compra de objetos. 
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CAOS POR ORDENAR: OS DUPLOS EM O 
HOMEM DUPLICADO1

Andrea Bittencourt2

1. INTRODUÇÃO

Em O homem duplicado, obra de 2002, José Saramago, um dos 
expoentes literários portugueses contemporâneos, aborda mais 
uma vez a temática pós-moderna, especificamente, a questão da 
identidade e de sua perda, numa sociedade cada vez mais globa-
lizada.

O enredo trata da história de Tertuliano Máximo Afonso, su-
jeito comum, professor de história, divorciado, solitário, depressi-
vo, irresoluto, sem grandes expectativas ou sonhos. De certa feita, 
aceita a sugestão de seu colega, professor de matemática, de assis-
tir à película Quem porfia mata caça, em cuja história sua depressão 
“não conseguiu encontrar o menor lenitivo” (SARAMAGO, 2002, 
p. 20). No entanto, logo após adormecer, é acordado por uma 
presença estranha na casa, a qual, após breve procura, descobre 
estar justamente no malfadado filme, em um personagem secun-
dário, que percebe ser seu duplo. A essa descoberta, segue-se árdua 
pesquisa nos filmes da mesma produtora, no intento de descobrir 
o nome desse ator e, quando isso se verifica, dar a conhecê-lo e 
conhecer-se. O ator em questão é Daniel Santa-Clara, nome artís-
tico (ou melhor, heterônimo, como o próprio o quer) de António 
Claro.

 Traçada em linhas gerais a narrativa da obra, propõe-se ana-
lisá-la em um de seus aspectos, qual seja, a presença de duplos 
diversos, a principiar pelo personagem principal. Tal temática é 
relevante à medida que, como afirma Hall (2000, p. 7), “as velhas 
1 Esta é a versão preliminar de um trabalho mais aprofundado, enviado para 
publicação em uma revista científica.
2 Aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Especialista em Literatura Brasileira e História Nacional 
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Licenciada em Letras 
Português-Inglês pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
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identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, es-
tão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando 
o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado”.

2. O EU E OS OUTROS DOS PERSONAGENS PRINCIPAIS

Tertuliano Máximo Afonso, sempre identificado pelo narrador 
por seu nome completo, já neste apresenta não uma duplicida-
de, mas uma multiplicidade, visto que os três são nomes próprios 
independentes, que poderiam nomear pessoas diferentes, com 
características e modos de ser diversos. Consoante Rosa (2006), 
o primeiro nome refere-se à falsidade; o segundo, que significa 
maior, já daria indícios de que o personagem seria a “maior frau-
de” (maior + falsidade); por fim, o terceiro seria o mais acertado 
de todos, visto significar caprichoso, voluntarioso, o que realmente 
Tertuliano é. Apesar de ter como companheiro (quase) constante 
e confidente o Senso Comum, tornado um personagem, não dá 
ouvidos a ele e segue apenas o que intenta, como se verifica no 
excerto seguinte: “O que tiver que ser, será, Conheço essa filosofia, 
costumam chamar-lhe predestinação, fatalismo, fado, mas o que 
realmente significa é que farás o que te der na real gana, como 
sempre, Significa que farei aquilo que tiver de fazer, nada menos” 
(SARAMAGO, 2002, p. 32).

Não bastasse tal multiplicidade (pelo menos em nome, neste 
momento), eis que Tertuliano encontra seu duplo em carne: Antó-
nio Claro, ele mesmo um duplo de si próprio, uma vez que, como 
ator, adota o codinome Daniel Santa-Clara, fato que o narrador 
lembra ao leitor: “[...] assim como Tertuliano Máximo Afonso é, a 
todas as luzes, o outro do actor Daniel Santa-Clara, assim também 
o actor Daniel Santa-Clara, embora por outra ordem de razões, é 
o outro de António Claro” (SARAMAGO, 2002, p. 190). Casado 
com Helena e ator secundário (em ascensão) de filmes B, ambos 
os nomes trazem a possibilidade de clareza, o que, de acordo com 
Machado (2004, p. 4), é uma “perspectiva ofuscada pelo seu com-
portamento vingativo, mesquinho e ambicioso em relação a Tertu-
liano Máximo Afonso”.  

Tais ponderações sobre os nomes e os personagens vão ao 
encontro do que afirma Hall (2000, p. 12): “O sujeito, previamente 
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vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tor-
nando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 
identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas”.

Ainda nesse sentido, antes de conhecê-lo, em sua busca pelo 
outro que parecia a si próprio, Tertuliano utiliza do subterfúgio 
de uma barba postiça – produzindo um novo duplo –, com a qual 
perambula pelo domínio de António, sem ser perturbado ou con-
fundido.

Quando pela primeira vez olhou a sua nova fisionomia sentiu 
um fortíssimo impacto interior, aquela íntima e insistente pal-
pitação nervosa do plexo solar que tão bem conhece, porém, 
o choque não tinha sido o resultado, simplesmente, de se ver 
distinto do que era antes, mas sim, [...], uma consciência tam-
bém distinta de si mesmo, como se, finalmente, tivesse acaba-
do de encontrar-se com a sua própria e autêntica identidade. 
Era como se, por aparecer diferente, se tivesse tornado mais 
ele mesmo (SARAMAGO, 2002, p. 164).

Portanto, a busca pelo outro parece ter começado a refletir 
nele o conhecimento de si mesmo. No entanto, continuemos.

Após primeiro contato telefônico com António, dá-se Tertu-
liano por satisfeito, de certa forma, quanto à dúvida da duplici-
dade, o que acaba com sua angústia e curiosidade fria de o outro 
conhecer. A mesma conversa, por outro lado, faz surgir naquele 
a curiosidade e posterior necessidade de conhecer Tertuliano – a 
princípio, por pensar que dele poderia ter alguma vantagem. As-
sim, o ciclo tem novo início: um buscando o outro, na tentativa de, 
dessa forma, achar a si mesmo:

Bebia António Claro o último gole de café quando outra ideia 
lhe cruzou as sinapses do cérebro, a qual vinha a ser meter-se 
no carro e ir dar uma vista de olhos à rua e ao prédio onde 
Tertuliano Máximo Afonso reside. As acções dos seres huma-
nos, apesar de não serem já dirigidas por irresistíveis instintos 
hereditários, repetem-se com tão assombrosa regularidade 
que cremos ser lícito, sem forçar a nota, admitir a hipótese 
de uma lenta mas constante formação de um novo tipo de 
instinto, supomos que sociocultural será a palavra adequada, 
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o qual, induzido por variantes adquiridas de tropismos repe-
titivos, e desde que respondendo a idênticos estímulos, faria 
com que a ideia que ocorreu a um tenha necessariamente de 
ocorrer a outro (SARAMAGO, 2002, p. 189).

  Excetuando o nome, hora de nascimento, modo de ser e ten-
dências emocionais, Tertuliano e António eram idênticos, o que se 
comprovou em seu encontro, quando compararam todas as mar-
cas, cicatrizes e, por que não, órgãos sexuais, tendo, nesse momen-
to, um se tornado o outro:

Estava nu da cabeça aos pés e era, da cabeça aos pés, Tertulia-
no Máximo Afonso, professor de História. Então Tertuliano 
Máximo Afonso pensou que não podia ficar atrás, que tinha 
de aceitar o repto, levantou-se do sofá e começou também a 
despir-se, mais contido nos gestos por causa do pudor e da 
falta de hábito, mas, quando terminou, um pouco encolhida 
a figura devido ao acanhamento, tinha-se tornado em Daniel 
Santa-Clara, actor de cinema, com a única excepção visível 
dos pés, porque não chegara a descalçar as peúgas (SARA-
MAGO, 2002, p. 217).

Mais uma vez, após esse encontro, opta Tertuliano por retirar-
-se do jogo, agora sabendo-se duplo e não mais original. Assim, 
volta aos trilhos de sua vida, retornando à rotina de professor de 
história e filho de Carolina, a quem, em visita, conta em meias-pa-
lavras a realidade digna de um filme de ficção. Ainda, em consequ-
ência de conversa com ela, decide-se por aceitar o amor de Maria 
da Paz. Importa também destacar que manda a barba postiça para 
António, que a toma como desafio. Assim, nesse instante, nasce 
nele a inimizade em relação ao seu outro, o que trará horríveis 
consequências.

3. UMA ÓRBITA DE DUPLOS FEMININOS

Neste ponto, faz-se necessário apresentar brevemente os de-
mais duplos a que se tem conhecimento na obra, neste caso, os 
duplos de si mesmo, como identidades cindidas de um único eu.

Principiemos por Helena, esposa de António, descrita pelo 
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próprio como peremptória, ou seja, tem “o dom das frases curtas, 
condensadas, demonstrativas, empregar quatro palavras para dizer 
o que os outros não seriam capazes de expressar nem em quarenta, 
e mesmo assim ficando a meio do caminho” (SARAMAGO, 2002, 
p. 187). Ao tomar conhecimento do duplo de seu marido, passa 
a sentir sua presença pela casa, receando vê-lo ao olhar António, 
sem saber qual deles seria. Devido a isso, é a primeira a repetir 
alguns passos de Tertuliano: busca seu nome na lista telefônica e 
liga para ele, não esperando ser atendida – há até uma referência 
de que teria passado por sua rua a saber onde morava. Tomada 
por essa angústia, encontra nos remédios uma solução para tentar 
afastar o fantasma que é esse outro. Assim, de mulher concisa, 
coerente, torna-se arredia, medrosa, escondendo-se de algo que 
assombra seu pensamento. Por fim, aparece como uma mulher re-
signada ao fato de ter perdido o verdadeiro marido, mas podendo, 
de certa forma, tê-lo por meio do outro que toma seu lugar.

Maria da Paz, amante e, ao final, noiva de Tertuliano, revela-se 
uma mulher simples, funcionária de um banco, apaixonada por 
esse homem que, durante grande parte da narrativa, a deixa à mar-
gem de seus pensamentos, seus atos, sua própria vida, apesar de 
contar com sua cumplicidade para dar forma ao plano que o levou 
à identidade de seu outro. Aparente simplicidade, no entanto, es-
conde o alcance de seu raciocínio, do qual ela mesma parece não 
ter conhecimento, fruto de seu duplo ou faceta de identidade ainda 
não conhecido. Nos momentos finais da narrativa (pelo menos 
para si), a feliz enamorada, que sempre aceitou as condições postas 
por Tertuliano, colocando-se em segundo plano e, repetidamente, 
sendo submissa para tê-lo perto, ao conhecer a verdade dos fatos, 
após ser enganada por António – e, consequentemente, por seu 
noivo –, impõe-se contra mais uma humilhação, o que, infelizmen-
te, acaba por tirar-lhe a vida.

Por fim, Carolina Máximo, mãe de Tertuliano, é referida como 
“assídua e fervorosa leitora de romances” (SARAMAGO, 2002, p. 
135), o que poderia indicar que seria sonhadora e cheia de imagi-
nação. Contudo, exame mais aproximado do próprio filho trans-
forma-a em oráculo, espécie de Cassandra, que prediz seu futuro 
(trágico): “Para que ela ainda lá estivesse quando tu despertasses, 
Não ando a dormir, não sou sonâmbulo, tenho a minha vida, o 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

119

meu trabalho, Há uma parte de ti que dorme desde que nasceste, 
e o meu medo é que um dia destes sejas obrigado a acordar vio-
lentamente” (SARAMAGO, 2002, p. 260). Da mesma forma que 
Helena, no fim da história dos duplos, aceita seu filho no lugar 
daquele outro que morreu, simplesmente porque, de certa forma, 
ainda o teria ao seu lado. Mais uma vez, porém, destila palavras 
dignas daquele personagem grego: “A velha Cassandra tinha razão, 
não devias ter deixado entrar o cavalo de madeira, Agora já não há 
remédio, Sim, agora já não há remédio, e no futuro também não 
o haverá, todos estaremos mortos” (SARAMAGO, 2002, p. 306).

A esse respeito, interessante é citar Hall (2000, p. 12-13), que 
afirma:

O próprio processo de identificação, através do qual nos pro-
jetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais pro-
visório, variável e problemático.
Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptu-
alizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente. A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: 
formada e transformada continuamente em relação às for-
mas pelas quais somos representados ou interpelados nos 
sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). É definida 
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume iden-
tidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 
não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente.

Nesse contexto, retornemos, então, ao duplo principal e sua 
conclusão.

4. UMA ORDENAÇÃO NO CAOS

A inimizade, adiantada neste texto, nascida em António leva-o 
a traçar um plano de desforra, justificando, para tanto, o estado 
com que o acontecido deixou sua esposa: “[...] como não sou ca-
paz de o matar a si, mato-o doutra maneira, fodo-lhe a mulher, o 
pior é que ela nunca o irá saber, vai julgar todo o tempo que estará 
a fazer amor consigo [...]” (SARAMAGO, 2002, p. 278). Para tan-
to, enfrenta Tertuliano que, resignado, com medo de a verdade ser 
revelada a Maria da Paz, se vê destituído de todas as posses que 
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poderiam afirmá-lo como indivíduo, ou seja, já tendo seu rosto, 
corpo e voz, António leva suas roupas, seu carro, seu relógio, seus 
documentos.

Não personificando mais a si mesmo, uma vez que seu duplo 
furtou-lhe sua identidade, Tertuliano reúne e elimina as provas da 
duplicidade. “Agora que se via convertido à situação de outro de 
Tertuliano Máximo Afonso, mais não lhe restava que tornar-se no 
António Claro que o mesmo António Claro abandonara” (SARA-
MAGO, 2002, p. 283). Como o duplo/original, decide por dar o 
último lance. Com o livro dos mesopotâmicos debaixo do braço, 
vai até a casa de António para, nas palavras do Senso Comum, 
“vingar-te, desforrar-te, dormir com a mulher do inimigo, já que a 
tua está na cama com ele” (SARAMAGO, 2002, p. 285).

No entanto, quis o destino que o plano de António tivesse por 
fim a trágica morte de Maria da Paz e dele próprio. Tertuliano, por 
sua vez, sente-se culpado por sua resignação, sua constante covar-
dia, ter tido tal consequência. De forma acertada, assim fala à sua 
mãe sobre seus sentimentos: “Diz-se que só odeia o outro quem 
a si mesmo se odiar, mas o pior de todos os ódios deve ser aquele 
que leva a não suportar a igualdade do outro, e provavelmente 
será ainda pior se essa igualdade vier a ser alguma vez absoluta” 
(SARAMAGO, 2002, p. 297). Portanto, finda o personagem, agora 
como seu duplo, por odiar a si mesmo, visto não ter aceitado a 
igualdade que se fez realidade.

Nas palavras de Bauman (2001, p. 13), 

nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído por 
outro; [...] A tarefa dos indivíduos livres era usar sua nova li-
berdade para encontrar o nicho apropriado e ali se acomodar 
e adaptar: seguindo fielmente as regras e modos de conduta 
identificados como corretos e apropriados para aquele lugar.

  Na obra de Saramago, o mesmo acontece: Tertuliano, “persu-
adido” por Helena, toma definitivamente o lugar de António, úni-
ca forma de ser ele mesmo, de pôr ordem no caos: “Quanto mais 
te disfarçares, mais te parecerás a ti próprio” (SARAMAGO, 2002, 
p. 157). Entretanto, como bem disse Maria da Paz a ele em certo 
momento: “[...] sempre deixando atrás um caos ordenado, sempre 
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avançando para dentro de um caos por ordenar” (SARAMAGO, 
2002, p. 103), eis que o telefone toca e a história volta a se repetir. 
Quem seria o duplo? Quem seria o original?
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O ANIMAL QUE TAMBÉM SOU: UM ESTUDO DO 
CONTO “UM CASACO DE RAPOSA VERMELHA” 

DE TEOLINDA GERSÃO1

Antonia Marly Moura da Silva2

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é analisar o conto “Um casaco de 
raposa vermelha”, integrante de A mulher que prendeu a chuva e outras 
histórias (2007), de Teolinda Gersão, com foco na representação da 
metamorfose como expressão do fantástico. Na leitura pretendida, 
partimos da hipótese de que a narrativa gersiana suscita reflexões 
significativas sobre a transformação de homens em bichos. Para 
tanto, consideramos oportuna a noção de fantástico formulada 
por Castex (1951 citado por Magalhães, 1972, p. 660) ao defender 
que o fantástico se caracteriza “por uma intrusão brutal do misté-
rio dentro dos quadros da vida real, e este geralmente ligado aos 
estados mórbidos da consciência, que nos fenômenos de pesadelo 
ou delírio, projeta diante dela própria as imagens de seus terrores 
e de suas angústias”. 

Sob tal viés, entendemos que o fantástico ocorre quando um 
fenômeno de outra dimensão surge em um mundo semelhante ao 
nosso, esse fenômeno é o que configura o estatuto do sobrenatu-
ral, “aquilo que transgride as leis que regem o mundo real e não 
pode ser explicado porque não existe segundo essas leis (ROAS, 
2014, p. 25). 

Nesta linhagem, ressaltamos o mérito do conto de Teolinda 
Gersão que enaltece, na arquitetura ficcional, formas engenhosas 
de naturalização do irreal. No conto “Um casaco de raposa verme-
1 Este trabalho é um recorte dos resultados alcançados no âmbito do Projeto 
de Pós-Doutoramento intitulado A arte da estranheza inexplicável: um estudo do conto 
fantástico no Brasil e em Portugal, realizado na Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra (FLUC-UC-PT), no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017.  
2 Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, docente da Universidade 
do Estado Rio Grande do Norte, vinculada ao Progama de Pós Graduação em 
Ciências da Linguagem, PPCL/UERN.
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lha” eventos anormais ou impossíveis encontram-se interligados 
aos fatos banais do cotidiano. Fenômenos aparentemente veros-
símeis cedem lugar à imaginação, imprimindo uma atmosfera de 
confronto entre o estranho e o familiar. Na construção da pro-
tagonista, aspectos insólitos desafiam o leitor a tentar reconhecer 
o entrelugar entre humanidade e animalidade. Na caracterização 
dessa relação binária, encontramos terreno fértil para uma reflexão 
sobre a radical separação entre homem e bicho.

É importante ressaltar que no mundo moderno, comandado 
pela racionalidade e pela ciência, o modo de operar o sobrena-
tural, traço instigador da transgressão da realidade, também so-
fre mudanças em decorrência das transformações sociais. Desse 
modo, monstros, bruxas, ogros, fantasmas e vampiros - figuras 
que consagraram a literatura não realista, comumente associados 
como agentes do sobrenatural, parecem não funcionar mais como 
referências instigadoras dos temores modernos, o que nos motiva 
a identificar traços distintivos do modo fantástico de ontem em re-
lação ao fantástico contemporâneo. Segundo Calvino (2011, p. 13):

[…] o verdadeiro tema do conto fantástico oitocentista é a 
realidade daquilo que se vê: acreditar ou não acreditar nas 
aparições fantasmagóricas, perceber por trás da aparência co-
tidiana um outro mundo, encantado ou infernal. É como se 
o conto fantástico, mais que qualquer outro gênero narrativo, 
pretendesse “dar a ver”, concretizando-se numa sequência de 
imagens e confiando sua força de comunicação ao poder de 
suscitar “figuras”. […] O elemento “espetaculoso” é essencial 
à narração fantástica, por isso é natural que o cinema se tenha 
nutrido tanto dela. Mas não podemos generalizar. Se na maior 
parte dos casos a imaginação romântica cria em torno de si 
um espaço povoado de aparições visionárias, há também o 
conto fantástico em que o sobrenatural permanece invisível, 
é mais “sentido” do que “visto”, participando de uma dimen-
são interior, como estado de ânimo ou como conjectura.

Nesta perspectiva, é importante considerar os contornos assu-
midos pelo fantástico na atualidade, predominantemente voltado 
para problemáticas em torno do eu ou da “dimensão interior”, 
como ressalta Calvino (2011). Para tal direcionamento, é lícito to-
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mar como referência a evolução da sociedade e da literatura, bem 
como o diálogo entre ficção e realidade. 

Assim, tendo em mente a evolução do fantástico e, sobretu-
do, traços verificadas na ficção de Teolinda Gersão, apontamos 
algumas das referências norteadoras deste estudo, dentre as quais 
convém destacar: o conceito de fantástico formulado por Italo 
Calvino (2011), Irène Bessière (1974), Julio Cortázar (1974), Remo 
Ceserani (2006) e David Roas (2001, 2011, 2014),  postulados te-
óricos sobre o duplo e sobre o estranho, sobretudo a noção freu-
diana em O inquietante (1919) e, por fim, a visão clássica ovidiana 
expressa em Metamorfoses (2003), dentre outras referências da Te-
oria da narrativa.

No que se refere ao conto de Teolinda Gersão, um elemento 
instigador das escolhas – e não menos importante – foi o entu-
siasmo com o modo peculiar do fantástico expresso na obra da 
escritora portuguesa. Embora o fantástico aparentemente não 
constitua marca privilegiada em sua produção romanesca, a confi-
guração dos processos inverossímeis em sua contística despertou 
nossa atenção, e, de imediato algumas hipóteses: 1) o delineamen-
to fabular de A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias - cole-
tânea de contos que desde seu título sugere um mundo marcado 
pela transgressão da realidade;  2) a valoração de um espaço habi-
tado por anjos, como é o caso de Mensageiro e outros contos. Porém, 
é no delineamento da personagem de A Mulher que prendeu a chuva 
e outras histórias que o fantástico e o tema do duplo se alojam no 
discurso romanesco com maestria, o que motivou nossas escolhas 
pela referida obra. Acrescente-se, ainda: o interesse da escritora 
pelo imaginário e pelo mistério pode ser observado desde os títu-
los engenhosos de sua produção literária, onde é possível antever 
uma predileção por histórias lendárias e a perspectiva de ruptura 
da ordem estabelecida que marca sua prosa. As obras que a crítica 
concebe como o ciclo do cavalo, por exemplo, constituídas de O 
cavalo de sol (1989) e A casa da cabeça de cavalo (1995), sugerem um 
repositório simbólico e imagético reafirmado na expressão de te-
mas como a morte ou no estado de sonho verificado na ação de 
personagens.

Convém esclarecer que o contributo almejado com esse estudo 
elegeu a tensão entre o real e o irreal. A tônica eleita é a conflu-
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ência da metamorfose e do duplo como categorias do domínio 
do fantástico, problema suscitado pelo conto gersiano em que a 
animalização do homem surge como instigador de reflexão. 

“UM CASACO DE RAPOSA VERMELHA” OU A PELE QUE 
HABITO?

As narrativas populares, os contos maravilhosos e as fábulas 
de Esopo e de La Fontaine inauguraram, na tradição da ficção 
narrativa, a temática da animalização do homem ou a humaniza-
ção do animal, acentuando valores e comportamentos humanos, 
bem como dramas protagonizados por criaturas enigmáticas que 
povoam o imaginário de todos os tempos. Na literatura moder-
na, alegórica ou metaforicamente, é abundante a ação de animais 
em situações atípicas, desencadeando sentimentos de empatia, de 
espanto e de medo. A incursão poética na dualidade humano/inu-
mano, portanto, parece querer eliminar as fronteiras que separam 
a racionalidade e a irracionalidade. 

Na literatura contemporânea, a animalização do ser humano 
(zoomorfização) ou humanização do animal (antropomorfização) 
constitui linha de força na composição de relatos fantásticos. Com 
um caráter de fábula, ao animal são atribuídas características hu-
manas e também sentimentos e sensações que enaltecem o estra-
nho e o incomum como atributos da dualidade, aceita naturalmen-
te pelos seres de papel,

Em “Um casaco de raposa vermelha”, a transformação física/
psíquica de personagens ou o esfacelamento dos seres ficcionais 
funciona como catalisador na apreensão de domínios poéticos que 
se aproximam do absurdo. Na narrativa, pela ótica do desvio, a 
metamorfose ocorre numa perspectiva de mundo que somente é 
possível pelo viés do imaginário e do fantástico. É necessário ad-
mitir novas leis da natureza para o entendimento do movimento 
circular entre o normal e o anormal, o verdadeiro e o falso, o na-
tural e o sobrenatural.

Teolinda Gersão nome de destaque na literatura portuguesa 
contemporânea, desde sua estréia em 1981 com o romance O si-
lencio, despertou a curiosidade do público e o interesse da crítica, 
o que resultou no reconhecimento nacional e internacional de sua 
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obra literária. A expansão de seu público, a vasta fortuna crítica, a 
tradução e adaptação de alguns de seus textos de ficção e os vários 
prêmios que conquistou, confirmam a importância da escritora no 
cenário das letras em Portugal e no exterior. 

 Em sua produção literária, o romance e o conto ocupam 
lugar central. A dedicação ao gênero romance perdurou por um 
período de vinte e um anos, quando a escritora inaugura a técnica 
peculiar da narrativa curta com a coletânea Histórias de ver e andar 
(2002). A poética gersiana é constituída de quinze obras, das quais 
quatro despontam como exemplos genuinos do conto: a primeira, 
já referida, Histórias de ver e andar (2002), seguida de O Mensageiro e 
outras Histórias com Anjos (2003) e A mulher que prendeu a chuva e outras 
histórias (2007) e Prantos, amores e outros desvarios, última produção da 
escritora, lançada no mercado editorial português em outubro de 
2016. 

É oportuno dizer que em 2011, ano comemorativo dos trinta 
anos de carreira literária, a escritora publica o romance A cidade de 
Ulisses, depois de doze anos de dedicação ao conto. Neste interva-
lo, outras formas literárias, como História do Homem na Gaiola e do 
Pássaro Encarnado (1982), sua obra infantil, e Os guarda-chuva cintilan-
tes (1984), um diário ficcional, revelam a diversidade discursiva do 
projeto ficcional de Gersão, social e historicamente situado, que 
transita entre instâncias como poesia e imaginário, ficção e realida-
de, literatura e mito, literatura e memória. 

A diversidade de temas e de conflitos humanos e ideológicos 
que caracteriza a prosa de Gersão enaltece a voz feminina e o cará-
ter combativo e de denúncia de quem conheceu de perto o sistema 
dominante da ditadura fascista. Sob tal enfoque, referindo-se a al-
gumas constastes da ficção de Teolinda Gersão, Marreco (2012, p. 
431) destaca: “o confronto entre o homem e a mulher, a castração 
imposta aos seres humanos pelo sistema, o medo, a morte, a soli-
dão, o abandono, o sonho, a traição, etc.” 

É notório o laço romanesco entre ficção e história, por isso, o 
reconhecimento da prosa gersiana pela referencialidade dos seus 
enunciados. De um modo geral, a cisão entre vida e arte, imagi-
nação e memória, o real vivido e o real ficcionalizado são aponta-
dos de modo recorrente como determinantes de sua ficção. Mas, 
é oportuno ressaltar o valor da literatura de Teolinda Gersão para 
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além de um possível contrato mimético; sua prosa, marcada pela 
inovação e originalidade no trato com a linguagem, no modo pe-
culiar de narrar e de compor os inusitados dramas de seus perso-
nagens, situa a escritora como mestre na arte da fantasia, do dis-
farce e do fingimento. No desenho de suas narrativas curtas, por 
exemplo, formas ficcionais cada vez mais elaboradas, apropriações 
metafóricas do imaginário, se impõem sobre o referente histórico, 
firmadas pela credulidade do símbolo e do alegórico e pela irre-
verência da ironia. O imaginário que sua ficção abriga valoriza o 
caráter fantasioso das “histórias”, elemento expressivamente suge-
rido no título da obra infantil e na tessitura de três coletâneas de 
contos: Histórias de ver e andar (2002), O Mensageiro e outras Histórias 
com Anjos (2003), A mulher que prendeu a chuva e outras histórias (2007), 
nas quais a autora parece equacionar a dimensão fabular de sua 
narrativa curta. Frente a isso, podemos dizer que o caráter simbó-
lico de suas histórias substancializa o imaginário e o fantástico, o 
que se verifica na predileção por anjos, na figuração inusitada de 
animais, recorrente em A mulher que prendeu a chuva, ou mesmo no 
tema clássico da metamorfose. 

A obra A mulher que prendeu a chuva, constituída de quatorze 
contos, dentre os quais um conto homônimo, focaliza uma va-
riedade de dramas representativos de conflitos humanos, experi-
ências cotidianas e desencontros. Um mosaico de temas que se 
voltam para a representação da desarmonia familiar, da histeria 
feminina, da velhice e da vertigem do tempo, dentre outros. 

No conto “Um casaco de raposa vermelha”, o penúltimo da 
coletânea, o encontro com o duplo se configura no fascínio de 
uma mulher - não nomeada, empregada bancária, assim identifi-
cada pelo narrador – ao contemplar com reverência um casaco de 
pele de raposa numa vitrine de uma loja. Trata-se da busca alienada 
e desenfreada da protagonista, subordinada ao desejo de posse de 
tal mercadoria: um belo e caro casaco de pele de raposa. A narra-
tiva, que dura o tempo estabelecido pela vendedora para o paga-
mento do produto, ressalta o casaco como um objeto de assimi-
lação simbólica num trajeto que sugere uma regressão às origens. 
Enfeitiçada pelo objeto que admira, a personagem investe todas as 
suas finanças – sacrificando suas férias, o dinheiro do empréstimo 
do carro, dentre outras renúncias. 
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Narrado em terceira, o relato constitui uma escavação interior, 
do ponto de vista de um narrador onisciente que retrata a mu-
lher como uma consumidora com todos os contornos subjetivos 
que daí advém. No conto, a vitrine constitui-se como um signo 
de territorialidade, o limite que separa sujeito e objeto; é também 
a metáfora da demarcação dentro e fora, liberdade e prisão as-
pectos da condição binária que fundamenta esferas do humano 
e do animal observados na arquitetura ficcional. O olhar dirigido 
ao casaco de raposa, por sua vez, evoca o conflito entre o corpo 
natural e o corpo imaginado ou a consciência da dualidade – eu/
não eu, humanização e animalização. O reflexo no espelho da loja 
ao vestir o casaco denota, simbólica e fisicamente, o encontro com 
o outro; assim, o casaco configura-se não somente como um bem 
de consumo, mas, sobretudo, como atributo representativo do es-
tilhaçamento do eu, uma vez que sugere uma diversidade de as-
pectos no entorno dessa relação dual: o confinamento da bancária 
a uma pele de animal, a consciência de si e um diálogo silencioso 
com o seu duplo. 

A bestialização desponta à medida que a mulher vai cumprindo 
o acordo financeiro para a aquisição da pele. No percurso da posse 
do objeto, além de demonstrar interesse por animais, a persona-
gem passa a movimentar-se mais rápido, perceber melhor as coi-
sas, ter mais fome, dentre outras atitudes estranhas, porém natura-
lizadas no cotidiano da personagem. Tal realidade parece trazer à 
tona formas de afetar e de ser afetado no campo das relações com 
o animal de que trata Deleuze e Guatarri (1997) na definição do 
devir-animal ou as relações de movimento e de repouso, de veloci-
dade e de lentidão determinantes desse agrupamento binário que 
se aloja na estrutura da narrativa. 

deixara de sentir-se cansada, deu conta de que se movia agora 
muito mais depressa do que habitualmente, caminhava sem 
esforço pelo menos com o dobro da velocidade normal. As 
pernas ágeis, os pés ligeiros. Toda ela mais leve, rápida, com 
movimentos fáceis do dorso, dos ombros, dos membros. 
(GERSÃO, 2007, p. 93)

Com isso, amplia-se a ambiguidade entre o real e a lógica natu-
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ral das coisas. Toda a narrativa confirma a ideia de que há algo de 
sobrenatural na relação da mulher com o casaco, entre a mulher e 
a natureza.

As dimensões espaço-temporais na ação da personagem deno-
tam um estado de animalização e um processo de desterritoriali-
zação, tal como concebe Deleuze e Guatarri (1997), pois a mulher 
é afetada no campo da velocidade do animal, ou seja, instala-se 
“como” animal, incorporando, inclusive o devir-molecular, pois 
passa a por os pés no chão de outra maneira. Por outro viés, as 
mudanças que ocorrem na ação e no cotidiano da personagem 
sugerem um uma aura de mistério no entorno do casaco que o 
singulariza como dotado de um poder sobrenatural.

A sua capacidade de percepção crescia, notou, mesmo à dis-
tância ouvia ruídos diminutos, que antes lhe pareciam des-
percebidos, uma sardanisca fugindo no chão entre as folhas, 
um rato invisível fazendo estalar um ramo, uma bolota cain-
do, um pássaro pousando entre as ervas; pressentia também, 
muito antes de elas terem lugar, as mudanças atmosféricas, o 
virar do vento, o subir da humidade, o avolumar-se no ar da 
tensão que descarregaria em chuva. (GERSÃO, 2007, p. 93)

A mudança de estado – enxergar e sentir como outro –  e 
a transformação do corpo da mulher – unhas compridas, mãos 
alongadas, o sorriso felino e o rosto com orientação triangular – 
além de outros atributos da esfera da bestialização denotam a rein-
tegração à uma cena originária, a passagem para o devir animal. 
Num cenário civilizado, urbano e disciplinar, atitudes de selvageria 
acentuam a simbiose do humano e do não humano, numa cena 
sem referência a qualquer juízo de valor sobre o comportamen-
to irracional da personagem ao devorar uma peça de carne quase 
crua, traço cultural que denota a separação entre o primitivo e o 
civilizado ou entre o cru e o cozido conforme Lévi-Straus (2004).  

Numa atmosfera de irrealidade, vestida e de posse do casaco, 
o sentimento de pertencimento e reconhecimento faz aflorar o 
encontro com o eu. A mulher-animal foge para a floresta, distan-
ciando-se dos elementos condicionantes da cultura e da civilização. 
Assim, nesse deslocamento consciente, metaforicamente morre a 
mulher para nascer o animal. Em outras palavras, a animalização 
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da personagem evolui a tal ponto que é necessária sua migração 
para a floresta, ou seja, a locomoção para o habitat natural do ser 
que a mulher agora encarna, termo referido textualmente pelo nar-
rador ao descrever a hibridização, a deformação ou a transforma-
ção da personagem: 

de repente era demasiado forte o impulso de pôr as mãos no 
chão e correr à desfilada, reencarnando o seu corpo, reencon-
trando o seu corpo animal e fugindo, deixando a cidade para 
trás e fugindo [...] embrenhando-se rapidamente na profundi-
dade da floresta. (GERSÃO, 2007, p. 95).

A fuga para a floresta configura-se, portanto, como desloca-
mento necessário para que a metamorfose se instale. A floresta 
é a localização espacial que possibilita a interpenetração de dois 
mundos ou a ultrapassagem de fronteira, pois denota a passagem 
para outra esfera, equacionando o plano da realidade civilizada e 
social para o cosmo animal. Frente ao exposto, a posse do casaco 
é evocativa de um rito de passagem e um desejo de resgate de uma 
condição originária, assim, a metamorfose da personagem se deli-
neia de modo naturalizado, sem causar incômodo ou sobressalto 
nos seres ficcionais.

De um modo geral, é possível afirmar que em “Um casaco de 
raposa vermelha”  Teolinda Gersão enaltece o motivo da dualida-
de para descortinar a lógica cotidiana das coisas, dando evasão ao 
impossível e a naturalização do desconhecido e, por isso, insólito. 
A repetição do procedimento da metamorfose enquanto consti-
tuinte do fantástico parece responder a hipótese de que há certas 
constantes no delineamento do sobrenatural na literatura contem-
porânea, denotando um diálogo profícuo entre os escritores e suas 
estéticas. 
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“AQUELE SHE ERA EU”: A (IM)POSSIBILIDADE DE 
NARRAR, EM OS MEMORÁVEIS (2014), DE LÍDIA 

JORGE.

Ariane de Andrade da Silva1

Olhar, ver e reparar são maneiras distintas de usar o órgão da 
vista, cada qual com a sua intensidade própria, até nas dege-
nerações, por exemplo, olhar sem ver, quando uma pessoa se 
encontra ensimesmada, situação comum nos antigos roman-
ces, ou ver e não dar por isso, se os olhos por cansaço ou 
fastio se defendem de sobrecargas incômodas. Só o reparar 
pode chegar a uma visão plena, quando num ponto determi-
nado ou sucessivamente a atenção se concentra, o que tanto 
sucederá por efeito duma deliberação da vontade quanto por 
uma espécie de estado sinestésico involuntário em que o visto 
solicita ser visto novamente (...) (SARAMAGO, 1989, p. 149)

A revisitação, proposta por Saramago na História do Cerco de 
Lisboa (1989), tem sido tópico chave nas produções literárias por-
tuguesas pós 74, remontando uma quase tentativa de contrariar o 
“mar de silêncios” que se tornou a sociedade portuguesa, para usar 
a expressão de Calafate Ribeiro (2013). Em Os Memoráveis (2014), 
obra da autora Lídia Jorge, é possível perceber que um diálogo 
com a História é estabelecido a partir de uma leitura de revisitação 
da Revolução de 25 de Abril de 1974. Assim, a também conhecida 
por Revolução dos Cravos, símbolo, principalmente, do findar do 
período de ditadura militar e instauração do governo democrático 
em Portugal, é recuperada por Jorge num processo bipartido, na 
medida em que resgata a história a partir da apropriação de figuras 
que efetivamente participaram deste momento - fazendo-o através 
de uma ótica que desmistifica um determinado discurso de enal-
tecimento desse período, e ressalta, sobretudo, testemunhos até 
então negligenciados por discursos canônicos. Nesse sentido, ao 
1 Graduação, em modalidade sanduíche, em Letras-Literaturas, UFRRJ - UC 
(Universidade de Coimbra, Portugal). Mestranda em Literatura Portuguesa, UERJ. 
Contato: arianeandrade1991@yahoo.com.br
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optar por uma construção narrativa que se fia em testemunhos, 
na obra a História passa a ser reconstruída à mercê da memória. 

No livro, enfatiza-se a revolução, com foco na noite de 25 de 
Abril, como um momento de exaltação à pátria, mas, sobretudo, 
enfatiza-se o fato de a sua publicação marcar os trinta anos pós-
-revolução. A obra tenciona uma discussão sobre o que restou da-
quela geração, como são vistos na contemporaneidade os heróis 
de abril, quais foram as vitórias e derrotas do período de democra-
tização, entre outras questões. N’Os Memoráveis, a ideia de intermi-
nabilidade do passado perpassa os períodos recuperados em revi-
são, lançando um olhar critico sobre marcos da nação portuguesa, 
tais como a Ditadura Salazarista, a Guerra pela Independência das 
Colônias, a Revolução de 25 de Abril de 1974, a instauração de 
República Democrática e a adesão de Portugal à União Europeia. 
Como afirma Sarlo (2007), 

o passado é sempre conflituoso. A ele se referem, em concor-
rência, a memória e a história, porque nem sempre a história 
consegue acreditar na memória, e a memória desconfia de 
uma reconstituição que não coloque em seu centro os direitos 
da lembrança (direito de vida, de justiça, de subjetividade). 
Pensar que poderia existir um entendimento fácil entre essas 
perspectivas sobre o passado é um desejo ou um lugar-co-
mum. (SARLO, 2007, p.9) 

Segundo Walter Benjamin, “a história é objeto de uma construção 
cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘ago-
ras’”, assim, em Os Memoráveis a recuperação de um tempo passado 
que se faz presente, a partir da rememoração de personagens-tes-
temunha, será submetida à ótica de Ana Machado. A personagem, 
repórter por profissão em Washington, declaradamente portadora 
de um vício pela cobertura de conflitos armados, é convidada a 
fazer uma reportagem sobre um episódio “memorável”, a noite de 
25 de Abril de 1974. Tal reportagem irá compor uma série televi-
siva americana, denominada “A História Acordada”, cujo objetivo 
se põe como a reunião dos grandes marcos da história mundial. 
Nesse sentido, note-se a possível e fortuita tríade de significados 
do termo “acordar”, pois, em consulta ao Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa (2008-2013), duas acepções do termo nos inte-
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ressam. A primeira associa o vocábulo ao significado “sair do sono”; 
termo bastante sugestivo nesta análise, visto que a composição 
de uma “História Acordada” apontaria para o despertar de um 
alguém/povo, num ato de insurreição, para um determinado mo-
mento luminoso, para usar o jogo simbólico da narrativa, da his-
tória. Já a segunda acepção, apontada no Dicionário, evidencia o 
caráter paradoxal do termo, pois incorpora ao termo o significado 
de “ficar de acordo; concordar”, nesse sentido, já agora a constru-
ção nos leva a uma “História Acordada” performada, e cabe aqui 
o neologismo, pois, nessa leitura a contrapelo, o que se projeta é 
uma história teatral, que, na narrativa Jorgiana, é fruto de acordos 
embasados num quase pacto de silêncio, que solapa o testemunho 
dos memoráveis, o que se verifica, inclusive, nas assertivas da per-
sonagem Ana Machado, pois exige-se uma história construída com

complexidade nenhuma, dureza nenhuma, pelo contrá-
rio, a recolha iria ser muito rápida, muito simples, muito 
conforme o guião do Bob que,aliás, era semelhante ao 
guião que ele havia passado à Sorina Cuza, ao Bill Bu-
chner, ao James Ferenc, ao David Cech, meus compa-
nheiros, cada um deles a caminho das pátrias dos seus 
pais munidos do mesmo recado. À procura de uma 
narrativa positiva, luminosa, intervalos de excepção no 
processo calamitoso da história. (JORGE, 2014, p.106)  

Desse modo, conduzida, subitamente, por dois americanos, 
“para lugares que [Ana] não desejava revisitar” (JORGE, 2014, p.14), 
a narradora-personagem, em seu retorno a Portugal, será guiada 
por uma fotografia que remonta o encontro dos personagens-cha-
ve da narrativa e representa “a dimensão testemunhal de um momento 
acontecido nas costas da história” (JORGE, 2014, p.56). Nesse sentido, 
do retorno de Ana Machado duas ações principais se desdobrarão, 
concomitantemente, o efeito da implacável passagem do tempo 
será perceptível na transfiguração dos personagens que viveram 
a noite da revolução. Em paralelo, tomaremos conhecimento da 
história de Antônio Machado, pai de Ana, e dos laços que se des-
fazem entre eles. A primeira parte da narrativa, “Fábula”, se apre-
senta como um prólogo/preâmbulo da história. Nesse momento, 
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o embaixador Peterson delega à Ana a missão de recuperar a noite 
memorável de maneira a reconstituí-la obedecendo, sobretudo, a 
uma cartografia específica. Como o próprio lhe exige 

um primeiro número, exemplar, e para esse início inaugural 
sugiro Miss Machado. A rapariga a abrir a série com o caso 
do seu país, aquele caso extraordinário que ocorreu na sua 
pátria, já lá vão vinte e cinco anos ou mais. Sugiro que a série 
se designe por A História Acordada. (JORGE, 2014, p.14) 

Na segunda parte do romance, intitulada “Viagem ao cora-
ção da fábula”, Ana Machado, auxiliada por seus companheiros 
Margarida Lota e Miguel Ângelo, vai deambular pela cidade de 
Lisboa em busca de refazer os passos daqueles selecionados parti-
cipantes da noite de 25 de abril. Assim, os três serão responsáveis 
por perseguir o passado, por viajar de “regresso ao início, [por fazer] a 
rebobinagem de uma passagem da vida à excelência de um momento em que 
a história se tinha calado para dar lugar ao milagre. O momento lumino-
so.”(JORGE, 2014, p.123). Aqui será vislumbrado o lugar de fala 
desses personagens, o espaço entre, espaço de cisão, fim parcial de 
um tempo de silêncio. Assim, valendo-me da perspectiva de Marc 
Augé (2007), é possível verificar a “presença do passado no presente que 
o ultrapassa e o reivindica.”(AUGÉ, 2007, p.71), pois os três jovens 
flanam não apenas pelos locais físicos, mas também pela memória 
dos entrevistados, guiados por um objetivo comum de “contrariar o 
esquecimento, contrariar sem remédio.” (JORGE, 2014, p.105) 

Na narrativa, o olhar da personagem Ana Machado é, sobre-
tudo, um olhar testemunhal, marcado por experiências anteriores, 
pois carrega consigo as marcas de uma vivência em meio a confli-
tos armados e guerras, cenas de suas missões profissionais como 
repórter. Miss Machado, “uma hóspede na terra dos outros, uma invasora 
capaz de reportar com elegância a desgraça dos outros” (JORGE, 2014, p. 
51) é instigada, também, por um Outro - o padrinho americano 
- a retornar a Portugal, ainda que contra sua própria vontade e, 
assim, recuperar através de entrevistas a noite de 25 de abril de 
1974. Aqui, o que de fato desperta sua curiosidade é uma série 
de cartas, recebidas pelo embaixador americano no período que 
cumpria uma função militar em Portugal, durante a ditadura. Em 
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revisão, as cartas provocam a memória de Ana Machado e fazem 
com que Portugal renasça em sua vida. Nesse sentido, ao discurso 
do padrinho, acerca da necessidade de retorno e revisitação àquele 
que ele considerava ser o local de pertença da jornalista portugue-
sa, desejante de empurrá-la “para o interior de um mundo que afinal, 
na exuberância da sua diferença, [ela] deveria amar? Ou voltar a amar?” 
(JORGE, 2014, p.36) alia-se a curiosidade diante dessas corres-
pondências, que eram reveladoras, principalmente, de “estados de 
alma”,  e sobretudo,  traziam a relevo as “almas ligeiras” que com-
puseram tais escritos.

Nesse contexto, questionar sua raiz é um processo que acom-
panha Ana Machado desde seu retorno a Portugal, pois, seus 
primeiros passos são deambular “pela casa de António Machado” 
(JORGE, 2014, p.48) para tentar reconhecer-se em algo. Assim, 
a personagem-narradora tenta perceber se os códigos de comuni-
cação ainda são os mesmos e, nesse percurso, descobre-se outra, 
pois

sem nada ter feito para isso, sem querer nem desejar, encon-
trava-me em face de um tempo longínquo, recebia mensagens 
de um país distante de que havia prescindido a ponto de, ulti-
mamente, chegar a duvidar da existência real do seu presente, 
quanto mais do seu passado. (JORGE, 2014, p.41) 

Ao lado de seus ex-companheiros de formação, Margarida 
Lota e Miguel Ângelo, a jornalista Ana Machado ruma, assim, à 
procura dos memoráveis de Abril. A escolha dos ajudantes moti-
va-se, pois, os colegas “apresentavam o perfil adequado exatamente por 
saberem pouco”(JORGE, 2014, p.67), ainda que fossem eles, nos 
tempos da faculdade, os dois melhores alunos da turma, sendo 
Ana a terceira melhor. No reencontro, Ana se depara com a nova 
realidade de seus colegas, já agora donos de uma agência de grava-
ções, de nome Lota  &Ângelo, tendo como função uma produção 
de filmagens consistia “em visitar gente aureolada pela distinção munda-
na, tendo-se  tornado perita em assuntos da monarquia, com seus séquitos de 
cabeças com diademas enfeitados por redingotes e espadas” (JORGE, 2014, 
p.236), fato que afasta os dois jovens jornalistas da discussão polí-
tica dos últimos sessenta anos de história portuguesa. 
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De fato, fica evidente o conflito geracional entre os três per-
sonagens, ainda que tenham idade e formação semelhantes. Aqui, 
pesa a presença do pai de Ana Machado em sua infância, pois ele 
a levava em eventos nacionalistas e vivia as discussões políticas e 
sociais dentro de sua própria casa, ao passo que Margarida e Mi-
guel não tiveram o mesmo rito, ficando claro, nas palavras de Ana, 
que ambos “sabiam muito pouco sobre o mundo.” (JORGE, 2014, p.67). 

Os pais deles não lhes tinham posto flores nos cabelos, não 
tinham oferecidos os filhos, assim enfeitados, aos fotógrafos 
que passavam para que enviassem a imagem da alegria por-
tuguesa para as agências estrangeiras. O meu pai, sim. Nesses 
dias de festividades, transportava-me aos ombros, elevando-
-me acima da sua cabeça, para que eu visse o mar de gente 
que descia da avenida, e assim nunca me esquecesse de que 
fazia parte daquele povo , outrora escrava. Desses passeios 
aos ombros do meu pai, lembrava-me muito bem, mas eu 
sabia que os meus colegas não poderiam lembrar-se de nada 
de semelhante. Conhecia-lhes a vida, sabia que não tinham 
feito parte dessa romaria extravagante que havia acontecido 
só a alguns de nós. (JORGE, 2014, p.66)

Nesse sentido, ainda que de modos diversos, como veremos, 
os três jovens jornalistas remontam à flânerie moderna, lêem a ci-
dade de Lisboa pela ótica da memória e da história, percorren-
do os caminhos antes protagonizados pelos revolucionários de 
Abril. Aqui, é possível perceber a discussão sobre deslocamento 
colocada sobre duas principais perspectivas, a primeira, em rela-
ção à viagem física, territorial, percurso feito por Ana Machado, 
narradora-andarilha, acostumada a nações em conflito, e por seus 
companheiros Margarida Lota e Miguel Ângelo, num movimento 
de flânerie contemporânea - recuperando aqui o flâneur benjaminia-
no, conceitualizado pelo teórico, como aquele cidadão do mundo 
que necessita de “espaço livre e não quer perder sua privacidade. Ocioso, 
caminha como uma personalidade (...)” (BENJAMIN, 1991, p.50), ao 
percorrer a cidade de Lisboa em busca da “metralha de flores”, 
deixada pelos participantes da Revolução de Abril; a segunda pers-
pectiva adotada diz respeito à viagem metafórica, deslocamento 
feito através memória.
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Ainda que pertençam a uma mesma geração, os três persona-
gens posicionam-se de maneiras bastante distintas em relação ao 
passado, fato motivado, principalmente por suas vivências no pre-
sente, entretanto, Ana Machado, “filha de revolucionários” (JORGE, 
2014, p.263), é marcada por laços familiares que determinam, de 
certa maneira, seu pertencimento ao tempo da Revolução, percep-
tível em suas incessantes buscas por reportar episódios de guerras 
e conflitos armados pelos mais diversos territórios que percorreu, 
o que, inclusive, motivou sua volta ao país de seu pai. Assim, desse 
retorno a Portugal, a personagem confronta-se com a perda de 
relações com seu território, aquela “mesma paisagem doce, a mesma 
gente calada, a mesma cidade clara e amável, só o país, este era insuportável.” 
(JORGE, 2014, p.317-318), e nega, duplamente, seu pertencimen-
to ao pai e ao país. Recupero aqui as palavras de Calafate Ribeiro

O “filho da guerra” é alguém para quem a guerra é já apenas 
uma representação. Ele não tem a titularidade da experiência, 
nem é autor do testemunho, mas é o herdeiro simbólico de 
uma ferida aberta sobre a qual elabora uma narrativa – um 
testemunho possível, um testemunho media do, um teste-
munho adotivo, na aceção de alguns teóricos – construído a 
partir de fragmentos das narrativas familiares, compostas por 
discursos, fotografias, mapas, cartas, aerogramas, baralhos de 
cartas, camuflados e outros objetos do domínio privado, que 
constituem uma espécie de “na turezas mortas” da Guerra 
Colonial, e também por fragmentos retirados de narrativas 
públicas. A pós-memória ou a memória de segunda gera-
ção surge, assim, como uma “herança” direta ou indireta de 
uma experiência traumática que, ainda que vivida por outro, 
teve reflexo na esfera privada ou familiar e, portanto, pode 
ser assumida como um legado explícito ou mediado e pode 
ser reelaborada a partir do “testemunho de um testemu nho”. 
(RIBEIRO, 2013, p.30) 

Os deslocamentos de Ana Machado, fazem-na se transformar, 
também, num sujeito cindido, cuja fragmentação se torna evidente 
em seu retorno a Portugal, visto que nesse território não encontra 
espaços de integração para seu novo eu. Como ela própria afirma: 
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Na altura, interessava-me muito pouco a exaltação das vir-
tudes de um povo que só por acaso era o meu. Reconheço. 
Aquele discorrer grandioso, disfarçado sob um tom comum, 
que de comum se tornava intenso, alternado em duas línguas, 
não me atingia. Estava em questão o seu povo. (JORGE, 
2014, p.17) 

Assim, transformada pela travessia, Ana ocupa “as ‘zonas’ cria-
das pelo descentramento, quando da debilitação dos esquemas cristalizados de 
unidade, pureza e autencidade, que vêm testemunhar a heterogeneidade(...)” 
(FIGUEIREDO, 2005, p.127), ocupa o entre-lugar, um espaço 
que lhe revela novos signos identitários. Nesse contexto, o duplo 
percurso de deslocamento de Ana, que viaja por vários países em 
busca de reportagens e, ainda, já em Portugal, se desloca pela me-
mória dos entrevistados, a transforma. (Im)possibilidade de narrar 
está diretamente relacionada a se viver no entre-lugar, nesse inter-
valo de afetividade do passado. Como afirma benjamin “Articular 
historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele de 
fato foi”. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 
relampeja no momento de um perigo.” (BENJAMIN, 1987, p.224) 

A partida estava marcada, a escala encerrada. Renitente, o 
padrinho insistiu - ‘Não te esqueça que ela pode muito bem 
ser substituída nessa missão. Milhares de jovens repórteres na 
sua idade estão neste momento a caminho dos desertos para 
falarem com as viúvas dos mártires. O que vai ela lá procurar 
que outras não possam fazer em seu lugar?’ Padrinho e afilha-
do falavam em inglês e de novo aquele she era eu.” (JORGE, 
2014, p.12) 

Ao apropriar-se de reminiscências, Ana Machado torna-se tes-
temunha do testemunho de outrem, capaz de ressignificar e proje-
tar essas memórias para à esfera pública. Através de estilhaços de 
memória, sua narrativa corrobora a pós memória que

aponta para a relação da segunda geração com expe-
riências marcantes, muitas vezes traumáticas, que são 
anteriores ao seu nascimento, mas que, não obstante, 
lhes foram transmitidas de modo tão profundo que pa-
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recem constituir memórias em si mesmas. (HIRSCH, 
2008, p. 103 apud RIBEIRO, 2013, p.36). 

Assim, a narrativa de Lídia Jorge aponta para a necessida-
de de manter-se vigilante, numa tentativa de (re)olhar, (re)ver 
e reparar aquilo que ainda encontra-se nas sombras da história.
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REVOLTA ÀS ORIGENS DE UMA “TRADIÇÃO 
INVISÍVEL”: UMA LEITURA DE ESSE CABELO, DE 

DJAIMILIA PEREIRA DE ALMEIDA

Bianca Mafra Gonçalves1

Antes de traçar algo que valha como apresentação de Esse 
Cabelo, não poderíamos ignorar que a leitura começa a partir de 
sua capa: na edição portuguesa, o retrato de uma modelo negra, 
até a altura dos olhos, dando espaço ao seu enorme black power, 
se sobressai ao fundo amarelo-mostarda, dividindo espaço com 
o título e o nome da autora, escrito numa tipografia contorcida 
que sugere a textura do cabelo crespo, - assim como as linhas zi-
guezagueantes que se seguem na contracapa do livro, -  acom-
panhado do subtítulo: “A tragicomédia de um cabelo crespo que 
cruza a história de Portugal e Angola.” No que diz respeito à edi-
ção brasileira da obra, lançada em 2017, “Portugal e Angola” fora 
substituído por “que cruza fronteiras”, possivelmente na tentativa, 
comercial e editorial, de garantir ao público nacional certo efei-
to de universalidade que a especificidade geográfica do subtítulo 
original não oferece. É no tom estético coletivizante promovido 
pela capa portuguesa que deriva a leitura da obra feita pelo público 
jovem não-especializado de blogs e vlogs daquele país, na chave dos 
identitarismos negros, sob o signo da opressão e da luta contra 
os padrões de beleza – além, claro, da incompreensão geral do 
texto quando este escapava de uma configuração narrativa de fácil 
detecção, assim como a constante comparação indevida de Esse 
Cabelo com o romance Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie 
(talvez a única aproximação possível entre as autoras seja o fato de 
que ambas publicaram livros e nasceram no continente africano...) 
(A MULHER QUE AMA LIVROS, 2016; LER POR AÍ, 2016; 
PLANETAMARCIA, 2015).

Ora, se a esta parte do público convém destacar a porção 
identitária do livro e, portanto, de efeito “realista” (na equação 
lejeuneana de que o nome do autor equivaleria ao do narrador 
1 Graduanda em Letras na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na 
Universidade de São Paulo (FFLCH/USP)
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[LEJEUNE, 2008]), sobretudo comprovada pelas negociações no 
âmbito da “performance autoral” de Djaimilia durante o lança-
mento do livro no Brasil (GONÇALVES, 2017), suprime-se, com 
isso, o próprio caráter tensivo da narrativa em relação à hesitação 
do próprio “eu” construído no texto, consequentemente afastado 
de um imaginário militante, fazendo emergir, assim, outra forma, 
muito específica, de se refletir a questão racial. Por isso, Esse Cabelo 
também cumpre o papel de constituir o repertório literário de cer-
ta “Tradição Invisível” no contexto português. 

“Tradição Invisível,” a propósito, é a expressão utilizada pela 
narradora, Mila, ao se referir a seu avô, Castro Pinto: “O Homem 
de Tradição Invisível” (ALMEIDA, 2015, p. 15). A partir desta 
memória, arremeda-se uma tentativa de construção de uma árvore 
genealógica que, como se verá ao longo da narrativa, não contri-
bui, propositadamente, para a reconstituição de uma origem an-
cestral, gesto ecoante de certos imaginários culturais que assediam 
ainda hoje os discursos identitários ligados ao continente africano. 
Mila toma então sua “declarada ignorância quanto à toponímia 
de Luanda” como estratégia narrativa que escapa “de um cortejo 
de lugares-comuns da lusofonia” (ALMEIDA, 2015, p. 34), vol-
tando-se à experiência capilar dos salões de cabeleireiros: “A casa 
assombrada que é todo cabeleireiro para a rapariga que sou é mui-
tas vezes o que me sobra de África e da história da dignidade dos 
meus antepassados” (ALMEIDA, 2015, p. 14). Mila usa o próprio 
cabelo como norteador de sua narrativa e, com isso, faz o caminho 
dos penteados que inscrevem, nos seus passos, uma espécie de 
topografia: 

Visitar salões tem sido um modo de visitar países e aprender 
a distinguir feições e maneiras, renovando preconceitos. O 
Senegal são umas mãos hidratadas, Angola um certo desma-
zelo, uma graça brutal, o Zaire um desastre, Portugal uma 
queimadura de secador, um arranhão de escova (ALMEIDA, 
2015, p. 119).

Este estranhamento perante a (própria) origem, que perfaz 
toda a narrativa ensaística de Esse Cabelo, ganha um tom satírico 
que, além de justificar seu subtítulo (uma “tragicomédia”), tam-
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bém remonta a um recurso paródico em relação às narrativas de 
“retorno à África”. Kwane Anthony Appiah, em Na casa de meu pai 
(1997), retoma a fundação da noção de raça e a invenção da Áfri-
ca nos contextos europeus e americanos, destacando a relevân-
cia dos debates em torno da solidariedade racial entre os negros, 
passando pelos discursos pan-africanistas e o movimento négritude 
(APPIAH, 1997). Com relação a este último, Zilá Bernd, ao ci-
tar Lilyan Kesteloot, estudiosa das literaturas africanas francófo-
nas, pondera que o termo “négritude” fornece diferentes acepções, 
dentre eles “raça enquanto coletividade” ou, na definição de Le-
opold Senghor, “um conjunto de valores da civilização africana” 
(BERND, 1988). Se pensarmos, ainda, na amplificação do termo, 
as expressões da “negritude” (em sua grafia aportuguesada), no 
Brasil e nos PALOPs, ganham forças na construção de discursos 
e estéticas literárias, servindo tanto de agentes no combate ao ra-
cismo quanto na construção de uma identidade nacional à revelia 
do projeto colonialista – podemos citar como exemplo, respectiva-
mente, a poesia de Solano Trindade (1908-1974), que prenunciou 
as poéticas dos Cadernos Negros (1978), assim como, no contexto 
africano, a poética libertária de Noémia de Sousa (1926-2002). 

O termo “négritude” surge pela primeira vez não em esferas do 
debate público institucionalizado, mas no tratamento literário de 
Aimé Césaire em seu Cahier d’un retour au pays natal (ou “Caderno 
de um retorno ao país natal”). Publicado em 1939, o “Caderno” 
será descrito em prefácio de André Breton como “o maior monu-
mento lírico do nosso tempo” (CÉSAIRE, 1971, p. 17). O poema 
em prosa ensaia a possibilidade de reconciliação com as origens ao 
apresentar um sujeito lírico negro que, além de reivindicar para si a 
negritude, também combate a supremacia branca, enxergando nos 
motifs africanos seu trajeto de retorno: 

[…]
ma négritude n’est pas une pierre, sa surdité 
ruée contre la clameur du jour
ma négritude n’est pas une taie d’eau morte
sur l’œil mort de la terre
ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale
[…]
Écoutez le monde blanc
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Horriblement las de son effort immense
ses articulations rebelles craquer sous les 
étoiles dures
ses raideurs d’acier bleu transperçant la
chair mystique
écoute ses victoires proditoires trumpeter 
ses défaites
écoute aux alibis grandioses son piètre tré-
buchement
Pitié pour nous vainqueurs omniscient et naïfs!
(CÉSAIRE, 1971, pp. 116-121)

A perspectiva pan-africanista apresentada no extenso poema 
de Césaire aparece, também, como princípio ético que rege parte 
dos movimentos negros, presente nas políticas de solidariedade 
afro-americana, dos primeiros esforços de Marcus Garvey às or-
ganizações consolidadas durante a Harlem Renaissance (APPIAH, 
1997). Embora o conceito de pan-africanismo coloque em xeque 
as fronteiras modernas que estruturam o Estado-nação, ques-
tionando a prioridade de tais estruturas no âmbito sociológico e 
cultural (GILROY, 2017, p. 290), tal quadro de suposta partilha 
universal de interesses comuns, não obstante, tem sido problema-
tizada, sobretudo face aos novos paradigmas transnacionais que 
desafiam cada vez mais os antigos modelos conceituais.

 Podemos destacar que, ao contrário do que assistiram os Es-
tados Unidos e o Reino Unido, com a conquista institucional dos 
discursos identitários, Portugal esteve por muito tempo à margem 
de tais dinâmicas. Logro da ditadura salazarista, grande fonte recu-
peradora do conceito freyreano de lusotropicalismo (CASTELO, 
2011), o racismo em Portugal é recorrentemente ignorado como 
um problema na esfera pública, fato consumado pelos mais re-
centes desdobramentos das discussões em torno dos paradoxais 
meios de se aferir a quantidade de negros que vivem no país. Na 
inexistência de censos que operem tal tarefa, utiliza-se problema-
ticamente a lei de imigração, que se transforma, por sua vez, em 
um aparato que contribui para que negros portugueses se sintam 
estrangeiros em sua própria terra (HENRIQUES, 2012). 

Diante de tais considerações ligadas ao Estado português fren-
te à questão macropolítica (DELEUZE & GUATTARI, 1996), as 
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lutas micropolíticas, no que ainda se refere à “raça/etnia”, ganha-
ram terreno nos espaços midiáticos. A produção artística, sobre-
tudo no hip hop, conferiu lugar de questionamento com relação 
à identidade portuguesa hegemônica, como podemos ver no rap 
do português de ascendência cabo-verdiana Chullage (BONIFÁ-
CIO, 2012). Ainda, o interesse estético, não somente cosmético, 
pelo cabelo crespo, ganha foros políticos nos circuitos virtuais, 
expresso pela grande quantidade de sítios dedicados à temática 
crespa. No que diz respeito especificamente à intervenção virtual 
da população portuguesa negra e/ou afrodescendente, podemos 
citar como exemplo o podcast “Afrolis”2, autointitulado “espaço de 
expressão cultural feito por afrodescendentes a viver em Lisboa”. 
A iniciativa vem preenchendo uma lacuna de um tema escuso no 
âmbito dos debates oficiais, visibilizando figuras e vivências que 
não tem espaço garantido no discurso hegemônico3. 

Dessa forma, herdeiro de duas diferentes tradições, Esse Ca-
belo inscreve por cima de duas distintas identidades: a identidade 
portuguesa e a identidade negra. A “história” de Mila reforça uma 
identidade portuguesa e negra, distante tanto da noção hegemô-
nica de “mulher portuguesa” que lhe poderia cercar, quanto dos 
assédios discursivos pela busca de uma origem ancestral africana. 
A narrativa, ainda, apresenta sinais de esgotamento de uma ética 
que conclama uma postura coletiva:

As piores cabeleireiras que conheci foram duas congolesas no 
Centro Comercial da Mouraria – seriam feiíssimas ou é a dis-
tância que as transfigura – rosto despigmentado por Mekako, 
um sabonete anti-séptico usado para clarear a pele. Trança-
ram-me o cabelo velozmente em quatro horas e cobraram-me 
uma fortuna, olhando com desprezo para o namorado bran-
co com quem lá fui. As primeiras duas tranças cairiam horas 
depois, assim que as apanhei. As congolesas eram da família 
do homem que me insultaria na rua dizendo-me que tinha 
aprendido com a minha mãe a gostar de brancos – arrui-

2 https://www.afrolis.com
3 Em Portugal, diferentemente do Brasil, não há uma intersecção necessária 
entre a população negra e a população afrodescendente. No caso português, 
aparentemente, há uma compreensão geral de que “ser africano” não implica, 
necessariamente, em “ser negro”. O contrário, porém, torna-se mais complicado, 
sobretudo se pensarmos nas contradições encenadas pela lei de imigração. 
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nando-nos Lisboa para sempre. Aprendi em pequena a dizer 
“Tata Nzambi”, ‘ai meu Deus’ em Lengala, uma interjeição 
repetida pela minha mãe que me ocorre nesses momentos 
(ALMEIDA, 2015, p. 117).

Podemos dizer que Djaimilia, ao se apropriar dos gestos pre-
sentes nas narrativas de tom pan-africanista e pró-negritude, refaz 
a imagem do palimpsesto, tão cara à reconsideração da noção de 
intertextualidade de Gerard Genette. Para o crítico, a hipertextu-
alidade - ou o gesto palimpséstico -  é caracterizada pela relação 
de transformação (paródia e travestimento) ou imitação (charge 
e pastiche) que une um texto B (hipertexto) a um texto anterior 
A (hipotexto) (GENETTE, 2006). A autora não apenas constrói 
uma paródia das narrativas de retorno, utilizando-as como fontes 
hipotextuais, mas também “transforma” tal tradição numa refle-
xão filosófica em torno da hesitação do sujeito frente à própria 
diferença. Tal construção se dá de forma progressiva, através de 
um continuum que conduz a narrativa para uma forma cada vez 
mais ensaística, sobretudo na medida em que a narradora reflete 
sobre o próprio intento da escrita:

Este livro é escrito num pretérito perfeito de cortesia. A 
cortesia é virtude devida ao que não se pode dizer, como se 
apenas me restasse fazer cerimônia com o que me é familiar. 
Esse é o fantasma formal que me persegue: o receio de que o 
melhor meio seja expor os meios. [...] Então o que o espanta-
lho afugenta é a realidade e as suas personagens, os recursos 
da biografia e a sua poética espinhosa. “Quem é Mila?” “Eu 
mesma” não coincide bem comigo. Serei eu (“eu mesma?”) 
que empresto à sua história importância, contando-a? [...] 
“Falas ainda sobre o cabelo, Mila?” Determinada a encontrar 
o que sou como uma surpresa a meio do caminho, uma re-
velação imprevista, vejo-me subitamente enredada na minha 
particularidade. [...] A única noção admissível de seriedade 
parece-me agora a de honrar não quem tenha sido, mas quem 
julgo não ter chegado a ser. (ALMEIDA, 2015, p. 88-89)

As vozes internas que intercalam o raciocínio do excerto acima 
ressaltam tal estranhamento, fazendo distanciar Mila da voz que a 
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constrói, desconfigurando a certeza de um “eu” que implica num 
“eu mesma”. Adiante, o narrador retoma tal estrutura ao retomar 
os traços biográficos que perfazem a narrativa: 

“Onde deixei a Mila?”, pergunto-me, como se procurasse 
as chaves de casa. Terei ficado na Beira, em sessenta e sete, 
lendo um jornal em voz alta à sombra de um mamoeiro, ou 
serei aquele borrão de tinta na fotografia de uma barragem 
também em Moçambique? Serei as nódoas de água sobre a 
secretária do meu avô Manuel; uma caneta na mala do avô 
Castro; a pulga no colchão em São Gens? Encontrar uma 
pessoa pode ser sinal de que a procurámos. Parece-me toda-
via que ‘encontrar ’ não é um resultado previsto de ‘procurar 
’ quando falamos de pessoas. Encontrar-me a mim é mais 
parecido com encontrar uma pulga quando se procurava um 
borrão; encontrar uma nódoa de água quando se procurava 
uma chave; encontrar uma caneta quando se procurava uma 
pessoa. O que se encontra reconfigura o que se procurava. A 
procura de uma origem e de uma identidade não reconstitui a 
minha origem nem descobre a minha identidade. Uma pessoa 
apenas se encontra a si mesma por acaso (ALMEIDA, 2015, 
p. 137).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ter sido posicionado por certa crítica como uma 
narrativa preocupada centralmente com a questão da identidade 
negra, Esse Cabelo ultrapassa a expectativa identitarizante de sua 
capa, tensionando as certezas dos lugares-comuns de leituras que 
filiariam a obra a uma tradição de “escritas de si” ou, como ter-
mina a narradora, “tal conclusão mostra-me que apenas por acaso 
este é o meu cabelo. O que somos por escrito é tão diferente do 
que somos quanto uma nódoa de água é diferente de uma chave” 
(ALMEIDA, 2015, p. 138).

Gilroy, em seu Atlântico Negro, esclarece que a ideia de enrai-
zamento forjada pelos movimentos pan-africanistas atendia à 
demanda de negros, inseridos no contexto chamado por ele de 
“diáspora”, que “procuraram montar uma agenda política [...] 
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que poderiam garantir a nação e o estado aos quais aspiravam” 
(GILROY, 1997, p. 224). Variadas manifestações artísticas negras 
de Portugal parecem pouco convergir para uma homogeneização 
estratégica como Gilroy ilustra acima, apresentando diversas dis-
posições identitárias cruzadas por marcadores específicos de as-
cendência étnica que especificam o ser negro/a em Portugal. Esse 
Cabelo sinaliza esta tendência, dando forma ensaística à tensão que 
emerge um cenário nacional recortado pela questão racial e, ainda, 
coloca em xeque o próprio “eu” que deseja forjar a autenticidade 
de tal narrativa. 
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JOSÉ SARAMAGO PÓS-NOBEL E SEU ÚLTIMO 
ROMANCE: O ESCRITOR E SUA MISSÃO

Bianca Rosina Mattia1

Ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, em seu discurso in-
titulado De como a personagem foi mestre e o autor seu aprendiz, José 
Saramago discorreu sobre o seu percurso literário, conduzido por 
aqueles a quem chamou seus mestres, as personagens de seus ro-
mances e de suas peças de teatro, “homens e mulheres feitos de 
papel e de tinta”, como os definiu perante à Academia Sueca (SA-
RAMAGO, 2013 [1998], p. 76).  

Meses antes, contudo, naquele mesmo ano de 1998, durante 
um colóquio na Universidade de Turim, na Itália, refletiu acerca da 
sua obra, na conferência posteriormente publicada em livro sob o 
título A estátua e a pedra. Título este que, anos depois, fora retifica-
do pelo escritor, mas que só em 2013, quando da publicação desta 
conferência no Brasil, é que se resgatou a anotação feita por Sa-
ramago na impressão da edição espanhola onde havia modificado 
o título para: Da estátua à pedra. Seguindo-se a este o subtítulo: O 
autor explica-se, de modo que, conforme observa Carlos Reis, o que 
faz Saramago é uma explicação, mas “de forma calculada [...]. [vis-
to que não usa] ‘o escritor explica’, menos ainda ‘explica-nos’. O 
escritor explica-se, porque pondera o que fez, em autoanálise deixada 
ao nosso dispor [...].” (REIS, 2015 [2013], p. 177, grifos do autor).

A metáfora da estátua e da pedra foi utilizada por Saramago para 
apresentar a mudança de fase que ocorre em sua obra. Mudança 
que, pondera o escritor, não se refere à qualidade dos seus ro-
mances, mas diz respeito à perspectiva, que passa de uma fase de 
descrição da estátua para outra, a fase da pedra, a pedra que está 
no interior desta estátua.

Nesse sentido, explica Saramago:

a estátua é a superfície da pedra, o resultado de tirar pedra da 

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal 
de Santa Catarina, Florianópolis (SC), Brasil. Contato: biancamattia@gmail.com.  
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pedra. Descrever a estátua, o rosto, o gesto, as roupagens, a 
figura, é descrever o exterior da pedra, essa descrição, meta-
foricamente, é o que encontramos nos romances a que me 
referi até agora2. Quando terminei O Evangelho ainda não sa-
bia que até então tinha andado a descrever estátuas. Tive de 
entender o novo mundo que se me apresentava ao abandonar 
a superfície da pedra e passar para o seu interior, e isso acon-
teceu com Ensaio sobre a Cegueira. Percebi, então, que alguma 
coisa tinha terminado na minha vida de escritor e que algo 
diferente estava a começar. (SARAMAGO, 2013 [1999], p. 
42, grifos do autor).

Durante a conferência, Saramago perpassa cada um dos seus 
romances até então publicados, desde o Manual de Pintura e Cali-
grafia (1977) detendo-se, especialmente até chegar ao O Evangelho 
segundo Jesus Cristo (1991), a explicar o motivo pelo qual não con-
sidera nenhum de seus romances como romance histórico e, da 
mesma forma, rechaça o rótulo que lhe é atribuído de romancista 
histórico. Como explica Carlos Reis (2015 [2013]), é compreensí-
vel que Saramago se debruce sobre o tema porque se trata de uma 
confusão classificar tais romances como históricos. São romances 
em que a ficção composta pelo escritor dá-se por pessoas, episó-
dios e cenários migrados da História que conhecemos, contudo, 
“confundidos [com romances históricos] e desse modo desvalo-
rizados no que representam de ousada reconfiguração ficcional 
não do que sabíamos, mas do que julgávamos saber.” (REIS, 2015 
[2013], p. 178).

Importa destacar que Saramago considerava a História “parcial 
e parcelar”. Parcelar “porque conta uma parte apenas daquilo que 
aconteceu. [...]” (SARAMAGO; REIS, 2015, p. 83-84). Em razão 
disso é que o escritor afirma ter a literatura legitimidade para dar 
uma nova versão a esses acontecimentos, ou seja, outra versão à 
versão primeira da História. Para a professora Teresa Cristina Cer-
deira da Silva, há em seus romances “uma sedução da História, 
que está longe de ser ingênua e de proceder a um mero relato bem 
escrito das fontes colectadas nas bibliotecas.” (1991, p. 177). A 
veracidade ou verossimilhança dos personagens e situações nar-
radas pelo escritor, especialmente nos romances publicados até 
2 Desde o Manual de pintura e caligrafia até O Evangelho segundo Jesus Cristo. 
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O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991), “oscila entre a obediência, 
sempre relativa, a um passado cristalizado pela História oficial, e a 
recriação, nunca isenta de contaminações da ideologia perfilhada 
pelo autor, de um espaço-tempo que poderia muito bem ter sido 
como é imaginado.” (ARNAUT, 1999, p. 325).

O tema da História, porém, não abrange todos os romances de 
Saramago. Foi com Memorial do Convento, publicado em 1982, que, 
afirma o escritor, começa-se a falar de “José Saramago como um 
romancista histórico.” (SARAMAGO, 2015 [1997], p. 32). Contu-
do, Saramago incluiu na fase que denominou estátua, os romances 
que mais comumente são estudados como sendo seus romances 
históricos: Manual de Pintura e Caligrafia (1976), Levantado do Chão 
(1977), Viagem a Portugal (1981), Memorial do Convento (1982), O Ano 
da Morte de Ricardo Reis (1984), A Jangada de Pedra (1986), História do 
Cerco de Lisboa (1989) e O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991).

A partir do Ensaio sobre a Cegueira, no continuar da sua fala, 
o escritor passa a analisar cada um dos seguintes romances até 
O Homem Duplicado, publicado em 2002, explicando a razão pela 
qual fazem parte de uma nova fase no seu percurso literário, a 
fase a que denominou pedra. No primeiro deles, no Ensaio sobre a 
Cegueira, destaca que consegue vê-lo como “uma tentativa de en-
trar no interior da pedra, no mais profundo de nós mesmos, é uma 
tentativa de nos perguntarmos o quê e quem somos. E para quê.” 
(SARAMAGO, 2013 [1999], p. 43).  Buscando, também para si, a 
explicação da metáfora que criou para elucidar esse movimento de 
uma fase para outra, o escritor afirma:

[...] acredito que assim como na nossa vida se vão sucedendo 
acontecimentos de todo o tipo, também na literatura se suce-
dem esses acontecimentos, que são expressão do que senti-
mos e pensamos: a criação é a forma que temos de colocar cá 
fora as nossas esperanças, as nossas certezas, dúvidas, as nos-
sas ideias. E a minha ideia, ou melhor, a minha preocupação, 
neste momento ou mais provavelmente desde sempre, ainda 
que nos últimos títulos se tenha tornado mais evidente, é con-
siderar o ser humano como prioridade absoluta. Por isso, o 
ser humano é a matéria do meu trabalho, a minha quotidiana 
obsessão, a íntima preocupação do cidadão que sou e que 
escreve. (SARAMAGO, 2013 [1999], p. 45).
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Apontada a mudança de perspectiva em sua obra e demarca-
da a transição no conjunto desta pelo próprio escritor, pode-se 
dizer que o mote percorrido por Saramago nos romances desse 
primeiro ciclo era outro do que o Ensaio sobre a Cegueira começou 
a demonstrar. Embora tenha assumido uma posição contrária ao 
rótulo de romancista histórico, a fase da estátua não deixa de ser 
caracterizada por temas que dialogam mais diretamente com a 
História e, mais especificamente, com a história de Portugal. Os 
interesses do escritor, nesse sentido, foram, como salienta Fernan-
do Gómez Aguilera “desde a concepção da História como ficção e 
da Literatura como relato homologável da História, até ao questio-
namento da ‘verdade histórica’, uma elaboração confrontada com 
as ‘outras verdades’ arguidas no relato, [...]”. (AGUILERA, 2013, 
p. 54). 

A temática histórica, nessa fase da estátua, foi trabalhada pelo 
escritor à luz do seu tempo. Nos romances desse primeiro ciclo, 
percebe-se que o escritor, ao rever o Passado, não como um “inal-
cançável refúgio” (SARAMAGO, 1997 [1995], p. 626, grifo do au-
tor), à luz do Presente, torna-se possível redescobrir “as pequenas 
histórias que vieram a ser consequência dessa História de formato 
grande, [...]” (SARAMAGO, 1997 [1995], p. 626). 

Em vista disso, dessa maneira como percebia o passado, sob a 
perspectiva do tempo presente, talvez não se possa considerar que 
houve, de uma fase para outra, uma ruptura definitiva. A pedra, 
como define Carlos Reis, “sendo a essência da estátua, é a trans-
cendência do romance” (2015 [2013], p. 180-181), mas há também 
nesta que se considera primeira fase, grandes questões que carac-
terizaram toda a produção literária do escritor e que repercutiram, 
mesmo que não diretamente, nos romances publicados posterior-
mente. Nesse sentido, Luciana Stegagno Picchio afirma que “a es-
tátua e a pedra representam duas etapas, sucessivas e consequen-
ciais, de uma única investigação expressiva.” (2013 [1999], p. 22).

Desprendidos da temática histórica, contudo, nos romances 
da década de 1990 e nos que adentraram o século XXI, o escritor 
parece traçar o perfil dos conflitos desse tempo “desenhando uma 
espécie de amplo friso civilizacional”, na expressão de Fernando 
Gómez Aguilera (AGUILERA, 2013, p. 57), no qual estão, ainda 
conforme Aguilera, “a crise da razão, [...], a necessidade do outro 
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[...], as agressões do mercado [...], o problema da identidade [...], a 
deterioração da democracia [...], e a morte e o amor redentor [...].” 
(AGUILERA, 2013, p. 57-58). Note-se que aqui Aguilera descre-
ve deste o Ensaio sobre a cegueira até As intermitências da morte; isso 
porque, para o estudioso da obra de Saramago, os romances A 
viagem do elefante e Caim, e incluindo também As pequenas memórias 
comporiam uma terceira e última fase que pode ser considerada 
“uma espécie de epílogo ou coda final, [...].” (AGUILERA, 2013, 
p. 53-54, grifos do autor). 

Ao interior da pedra, para onde Saramago migrou com suas 
ficções, Carlos Reis denomina “condição humana” (2015a [2013], 
p. 182). O ser humano descrito por Saramago nas ficções des-
sa nova fase reveste-se, ainda conforme Carlos Reis por “matizes 
inquietantes que têm nomes próprios: egoísmo, consumismo, dis-
solução da pessoa, intolerância, crueldade, violência, desconheci-
mento e até desprezo pelo próximo.” (REIS, 2015 [2013], p. 181). 
Saramago, por sua vez, afirma que:

a partir de Ensaio sobre a cegueira, de fato, pode-se dizer que 
passei a tratar de assuntos muito sérios de uma forma abs-
trata: considerar um determinado tema mas despindo-o de 
toda a circunstância social, imediata, histórica, local. Embo-
ra uma fábula normalmente contenha uma lição de moral, 
não é minha intenção com meus livros. Na verdade, diante 
de determinado tema, eu o trato como se precisasse chegar a 
uma conclusão para uso próprio. No fundo, são questões que 
tenho com o mundo, com a sociedade, com a nossa história. 
Lembre-se que meus temas não se repetem, pois não tenho 
um plano literário. É como se o mundo me incomodasse no 
sentido mais profundo e eu, através de um romance ou fábu-
la, o deixasse exposto. (SARAMAGO; BRASIL, 2010 [2005], 
p. 313, grifos do autor)

As novas características que os romances de José Saramago 
passaram a apresentar apontam para uma nova perspectiva temá-
tica na sua produção literária. A segunda fase coincide com a pre-
miação do Nobel de Literatura em 1998, momento em que, por 
meio do Discurso realizado durante o Banquete Nobel, a 10 de 
dezembro de 1998, data do cinquentenário da assinatura da De-
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claração Universal dos Direitos Humanos, o escritor denunciou o 
não cumprimento da Declaração e manifestou-se pela necessidade 
da elaboração da Carta dos Deveres Humanos.

A atribuição do Nobel não rompeu com suas convicções me-
nos ainda com suas posições públicas de compromisso. O seu últi-
mo romance, publicado postumamente em 2014, mas que já havia 
sido anunciado pelo escritor quando do lançamento de Caim, em 
2009, restou inacabado. Saramago escreveu apenas três capítulos 
de uma história que, como contou, nasceu de uma antiga inquie-
tação sua de “porquê nunca houve uma greve numa fábrica de 
armamento” (2014 [2009], p. 79) e era inspirada no episódio, cuja 
fonte não soube precisar, de um operário que, durante a Guerra 
Civil Espanhola sabotou uma bomba, colocando no lugar desti-
nado à munição, um bilhete escrito em português: “esta bomba 
não rebentará”. Escolheu para o título deste último romance um 
verso extraído da tragicomédia Exortação da Guerra de Gil Vicente: 
Alabardas, alabardas, Espingardas, espingardas.

A temática proposta pelo autor trouxe à luz o debate sobre um 
problema mundial que afeta sobremaneira os direitos humanos: a 
guerra. Não lhe foi possível, contudo, concluir o romance. Con-
tudo, por meio do trabalho editorial – e aqui me reporto à uma 
leitura dos paratextos editoriais do livro Alabardas, com base no 
conceito de paratexto elaborado por Gérard Genette, qual seja, 
“aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como 
tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público.” (2009, p. 9) 
–  o romance inacabado de Saramago foi compartilhado em um 
livro plural que abriga em suas páginas vozes de outros autores 
também empenhados no combate, por meio da literatura e das 
suas manifestações, à violência gerada pela guerra e pela fabricação 
e comércio de armas. Como o jornalista e escritor italiano Roberto 
Saviano, o escritor alemão Günter Grass – que ilustrou o livro, e 
o antropólogo e cientista político brasileiro Luiz Eduardo Soares.

Enquanto escritor, José Saramago insistia em afirmar que tal 
condição não estava desvinculada do cidadão que era. Dessa for-
ma, assumia, também no seu ofício de escritor, os deveres cívicos 
de cidadão, dentre eles, a responsabilidade ética por um mundo 
melhor. E não deixou de questionar, na construção de sua obra 
literária, a responsabilidade de cada um por ser e estar presente 
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no mundo, pela responsabilidade de também reivindicar os seus 
deveres. Em Alabardas, não agiu diferente. Conforme relata Pilar 
del Río, a história do operário de uma fábrica de armas, “[...] que 
cumpre com a sociedade respeitando todas as normas e leis [e] que 
é bom no seu trabalho [...]. E assim, tranquilamente, participa da 
fabricação de armas, sem jamais perguntar-se qual é o destino des-
se seu trabalho – que é a morte de outros” (RÍO; MATTIA, 2017), 
foi a história que por último expôs e partilhou o seu desassossego 
de escritor-cidadão.

Onde está Alabardas? 
Por ora, talvez seja possível dizer que está no “tempo infinito” 

da sua leitura, na expressão de Carlos Fuentes (2007)3. O romance 
inacabado que encerra o percurso literário e coloca uma finitude 
no tempo de escrita de José Saramago, por se fazer em apenas três 
capítulos, contudo, não parece prejudicar a “contribuição ética” 
que se constitui, como definiu Pilar del Río, com cujas palavras 
finalizo estas reflexões. Para a presidenta da Fundação José Sara-
mago, Alabardas é um romance

[...] contra o abjeto que é viver sem usar a razão e ignorando a 
consciência embora sejamos, ao menos em teoria, seres com 
razão e consciência. Alabardas é um romance e uma contri-
buição ética que aparece publicada no momento em que nós, 
enquanto sociedade, nos apagamos entre os gritos dos que 
perdem tudo em guerras absurdas e o poder total de quem 
controla tudo e organiza conflitos para manter a sua hege-
monia. E no meio estão os cidadãos, cúmplices e vítimas ao 
mesmo tempo, massa silenciosa ou distraída, sem consciência 
do seu poder, do importante que é dizer não. (RÍO; MAT-
TIA, 2017)

3 “O tempo da escrita é finito. Mas o tempo da leitura é infinito. E, assim, 
o significado de um livro não está atrás de nós: seu rosto nos olha do porvir.” 
(FUENTES, 2007, p. 32).
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“O SÉCULO XIX CONCEBEU A DEMOCRACIA”: 
ASPECTOS ESTÉTICO-POLÍTICOS DA 

DESCRIÇÃO EM OS MAIAS

Breno Góes

1- INTRODUÇÃO

A frase entre aspas que serve de título para este trabalho é uma 
citação do seu objeto, isto é, do romance oitocentista Os Maias, e 
pertence a uma fala do personagem João da Ega. No diálogo em 
que a frase aparece, os personagens envolvidos (Ega e seu me-
lhor amigo Carlos da Maia) não estão discutindo temas graves da 
política, da história ou da filosofia, como se poderia supor pelo 
teor da declaração. Ambos estão prosaicamente debatendo sobre 
decoração de interiores: Ega não entende o gosto de Carlos por 
encher seus aposentos de móveis antigos, pois o fato desses mó-
veis pertencerem a outros séculos os colocaria em desacordo com 
a forma como as pessoas do século XIX percebem o mundo. Quer 
justificar-se pelo fato de sua própria casa (a “Vila Balzac”, onde 
se passa a cena) estar ornamentada de forma diferente. Ega diz: 
“Eu não penso nem sinto como um cavalheiro do século XVI, 
para que me hei de cercar de coisas do século XVI?” (QUEIRÓS, 
2015, p. 123). E completa: “Cada século tem o seu gênio próprio e 
a sua atitude própria. O século XIX concebeu a democracia, e sua 
atitude é esta…” (QUEIRÓS, 2015, p. 123). Em seguida senta-se 
numa confortável poltrona e serve a Carlos um caríssimo cham-
pagne de Épernay. 

Este não é exatamente o trecho mais memorável do romance, 
e no entanto é de uma frase dele que eu quero partir. Não da frase 
sobre a democracia, que usei como título e que retomarei mais 
adiante, mas desse outro pedaço em que João da Ega diz “eu não 
penso nem sinto como um cavalheiro do século XVI”. A frase 
impõe a contingência do tempo ao “pensar” e ao “sentir” e, se não 
há grande polêmica no que diz respeito ao primeiro termo desse 
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binômio (hoje, como em 1888, concordamos que o pensamento 
muda através dos séculos), há, contudo, certo desconforto quanto 
ao segundo termo, o “sentir”. Sentimos com nossos corpos, cuja 
compleição biológica (todos aprendemos na escola) data de cen-
tenas de milhares de anos atrás: é muito estranho, portanto, que 
o passar de alguns séculos determine que os homens sintam de 
forma diferente. É difícil aceitar a existência de certos aspectos do 
sensível interditados ou inexistentes em certas épocas. E, no en-
tanto, no século XIX, essa ideia não só aparece en passant na boca 
de João da Ega como já aparecera quarenta e quatro anos antes da 
publicação de Os Maias na pena do Jovem Karl Marx: o pensador 
alemão, muito antes da sistematização de suas ideias sobre eco-
nomia no Capital, escreveu sobre o assunto da historicidade dos 
sentidos um interessante ensaio, sem título, sintetizável na frase “a 
formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história do 
mundo até aqui” (MARX, 2008, p. 111).

A alegada tentativa de João da Ega de fazer de sua casa e sua 
atitude uma expressão da sua contemporaneidade, portanto, pode 
ser lida como uma tentativa de expressar algo novo que seu apare-
lho sensível está captando. Uma tentativa vaga e difusa de produzir 
uma imagem desse novo sentimento, específico de sua época, que 
ele associa à ideia de “democracia”. A escolha dessa palavra, de ób-
via conotação política, serve aos efeitos irônicos de Eça de Quei-
rós: Ega brande a imagem da democracia enquanto serve a seu 
aristocrático convidado um aristocrático champagne. É um efeito 
irônico semelhante ao que será obtido no episódio do Sarau da 
Trindade, já no fim do romance, quando Tomás de Alencar recita 
um poema chamado “A Democracia” que desperta um sentimento 
de catártica identificação por parte do seu público, a aristocrática 
elite lisboeta.1 A suposição que quero fazer aqui, no entanto, é a de 
que João da Ega e Tomás de Alencar, os dois personagens escri-
tores de Os Maias, encenam no enredo do romance o fracasso de 
uma tentativa que o próprio autor também empreendeu com sua 
obra. Isto é: minha hipótese é a de que o romance Os Maias é ele 
próprio a imagem de um sentimento a que se pode dar o nome de 
1 Pude desenvolver uma reflexão sobre esse episódio, em tudo complementar ao 
presente trabalho, em GOES, Breno. “A Democracia segundo Tomás de Alencar” 
in GODOY, G. et al. (orgs.) Pensar a Democracia. Porto: Publicação independente, 
2017 
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democracia. 
A ideia pode parecer esdrúxula, em se tratando de um romance 

de oitocentas páginas sobre uma família aristocrática, no qual a 
palavra “democracia” aparece minguadas dezenove vezes. Um ro-
mance cujo eixo principal é uma trama de desencontros e incesto 
que frequentemente lembra a de uma tragédia grega, o velho gênero 
que restringia seus protagonistas a seres de uma casta aristocrática. 
Para este trabalho, escolhi uma abordagem parcial: deixando de 
lado, por exemplo, o problema das relações entre o enredo de Os 
Maias e a tragédia (aspecto que abordarei futuramente) apontarei 
aqui dois importantes aspectos da descrição do romance que per-
mitem pensá-lo como uma imagem da democracia: seus “vestígios 
alusivos” e suas “alianças desusadas”.

2- VESTÍGIOS ALUSIVOS

O próprio encontro entre Carlos da Maia e João da Ega na Vila 
Balzac me parece um momento do romance tão bom quanto qual-
quer outro para apresentar o primeiro aspecto. Desde o início do 
capítulo VI, acompanhando o ponto de vista de Carlos, o narrador 
se demora nos mínimos detalhes da residência de Ega, pela qual 
os personagens caminham: o papel de parede da sala possui listras 
verticais verdes, a estátua de Napoleão está sobre a jardineira, o 
quarto de dormir possui cortinas vermelhas e floridas (além de 
uma cama enorme envolta num tapete felpudo também vermelho) 
e o recanto de estudos é um pequeno biombo com uma mesa na 
qual se esconde um dicionário de rimas. A profusão de descrições, 
sabemos, é uma das características mais conhecidas do roman-
ce realista do século XIX, e foi interpretada por Roland Barthes 
como consistindo no famoso “Efeito de Real” (BARTHES, 2004, 
p. 181) o corolário de significantes vazios e excessivos descritos 
somente para produzir um efeito de verossimilhança. A interpre-
tação de Barthes não parece adequada para este caso, no entanto.

Não falo nenhuma novidade quando lembro que as informa-
ções sobre a decoração da casa descritas pelo narrador, se a prin-
cípio parecem constituir significantes vazios, são cuidadosamente 
escolhidas para sugerir algo: elas contradizem a caracterização 
anterior que o próprio João da Ega fizera de sua residência: Ega 
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dissera que aquele era um ambiente propício para sua vida de re-
colhimento e estudo, um “claustro de letras”, enquanto a descrição 
da casa por parte do narrador permite que suspeite que a vida de 
Ega não se dá em qualquer tipo de isolamento intelectual, mas 
em intensa atividade lúbrica. A grande cama do quarto de dormir, 
rodeada e recoberta por sugestivos referentes vermelhos, é mesmo 
descrita como sendo “o motivo, o centro da Vila Balzac” (QUEI-
RÓS, 2015, p. 121). Nada disso é novidade. O que me interessa 
aqui, sobretudo, é o fato de que essas características de João da 
Ega não sejam jamais ditas senão indiretamente, isto é, por indí-
cios. Jamais o narrador escreve que “Ega é um devasso” ou “Ega é 
um hipócrita”. Essa informação é apenas aludida, através de certos 
vestígios que o leitor precisa perscrutar.

A opção pela via tortuosa da alusão em detrimento de outra 
estratégia de escrita menos enviesada não é, contudo, uma inven-
ção ou exclusividade queirosiana. Corresponde, talvez, à manifes-
tação literária de certa mudança profunda de modelo epistemoló-
gico ocorrida no ocidente durante o final do século XIX: penso 
na emergência do “paradigma indiciário” (GINZBURG, 1986, 
p. 143), ou seja, a valorização da prática ancestral de obter co-
nhecimento a partir de índices, vestígios e traços aparentemen-
te insignificantes. Carlo Ginzburg reconhece esse modelo como 
traço comum que atravessa desde as novelas protagonizadas por 
Sherlock Holmes até a escrita aforística de Nietzsche, passando 
pela medicina e pela psicanálise freudiana. Jacques Rancière, em O 
Inconsciente Estético, retorna a Ginzburg para acrescentar que, graças 
às descrições excessivas de objetos supérfluos, o romance burguês 
dito “realista” do século XIX também opera segundo o paradigma 
indiciário (RANCIÈRE, 2009, p. 35).

Ginzburg e Rancière reconhecem neste paradigma - do leitor 
que perscruta entre vestígios - certo modelo epistemológico que 
valoriza o conhecimento sensível, ligado à experiência, não intei-
ramente contido na racionalidade sistemática abstrata. Dizendo de 
outra forma: aquele que lê vestígios só chega a entender racional-
mente algo porque é atravessado por intuições durante sua experiên-
cia de busca. Trata-se de um dado produtivo para considerarmos 
qualitativamente o procedimento utilizado por Eça de escrever 
por imagens alusivas. De alguma forma, elas escondem para me-
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lhor mostrar: a escrita indireta por vestígios não necessariamente 
omite algo do leitor ao evitar uma via mais direta, mas torna o fato, 
sentimento ou objeto descrito sensivelmente intuível. 

3- ALIANÇAS DESUSADAS

Até aqui falamos de algo que aparenta ser um “significante 
vazio” (ilegível, portanto) e que ao fim e ao cabo se revela passível 
de leitura, na lógica do “paradigma indiciário”. O segundo proce-
dimento das descrições queirosianas do qual desejo me aproximar 
percorre o caminho oposto. Para tratá-lo, retorno ao imponente 
Língua e Estilo de Eça de Queirós, obra prima de Ernesto Guerra da 
Cal. Na sua famosa  análise a respeito de como Eça utiliza o ad-
jetivo, Guerra da Cal conclui, entre outras coisas, que esta classe, 
“mais do que a expressão concreta, (...) serve de poderoso agente 
evocativo, de excitante da imaginação” (CAL, 1969, p. 154)  na 
prosa queirosiana. 

Eça, segundo Guerra da Cal, construiria “imagens condensa-
das” (CAL, 1969, p. 129), através uma “aliança desusada” (CAL, 
1969, p. 113)  entre os adjetivos e os nomes por eles caracteriza-
dos. Na construção de seus períodos, evitaria relações entre subs-
tantivos e adjetivos que fossem lógicas, preferindo antes “uniões 
desacostumadas” (CAL, 1969, p. 113). O procedimento acontece 
frequentemente em Os Maias, como por exemplo nesta hipálage 
utilizada na narração de certa partida de uíste entre Afonso da 
Maia e o General Sequeira: “O general, vendo o seu jogo, soltou 
um grunhido surdo, arrebatou o cigarro do cinzeiro e puxou-lhe 
uma fumaça furiosa” (QUEIRÓS, 2015, p. 96)2. 

A estranheza da metáfora, de uma fumaça que seria “furio-
sa”, acaba por dotar a frase de um tríplice sentido, turvando defi-
nitivamente qualquer possível objetividade: a fumaça é furiosa, 
o que é insólito, mas a fúria em questão também remete ao per-
sonagem que fuma e que está tendo má sorte no jogo (isto é, o 
General Sequeira), e aponta ainda para a própria ação de puxar 
fumaça praticada por esse personagem, havendo portanto certa 
sugestão de um elíptico advérbio de modo “furiosamente”. A 
“aliança desusada” se dá porque o termo “furiosa” desrespeita 
2 Grifo meu. 
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as hierarquias da sintaxe e da semântica: é uma qualidade que, 
pelo contexto, deveria ser remetida a um dos termos principais 
da oração (o sujeito ou o verbo), e que costuma indicar um es-
tado típico de seres vivos; mas “furiosa”, neste caso, acaba indo 
qualificar um mero complemento, que - ainda por cima - é a pa-
lavra “fumaça”, um objeto inanimado e incorpóreo. A hipálage 
tem o efeito de deixar o adjetivo pairando, indeterminadamente, 
sobre toda a cena, disponível à uma apreensão sensível por parte 
do leitor mas pouco inteligível logicamente. 

A estratégia das “alianças desusadas” apontada por Guerra 
da Cal extrapola, no caso de Os Maias, a colocação dos adjetivos. 
É um aspecto transversal do romance: em outros níveis do livro 
notam-se também privilegiadas relações entre elementos que de-
safiam as expectativas e a lógica das convenções. Vejamos, por 
exemplo, certa descrição de personagem retirada do primeiro 
capítulo de Os Maias, que utiliza o recurso da enumeração, aliás 
também reconhecido por Guerra da Cal como muito frequente na 
escrita queirosiana (CAL, 1969, p. 220) : “...a tia Fanny veio para 
Richmond completar a felicidade de Afonso, com o seu claro juí-
zo, os seus caracóis brancos, os seus modos de discreta Minerva.” 
(QUEIRÓS, 2015, p. 18)3

Neste caso, uma personagem é descrita pelo acúmulo de ca-
racterísticas enumeradas serialmente. O que chama a atenção é o 
fato de que, em meio a dois atributos intelectuais (“claro juízo” e 
“modos de discreta minerva”), surge um aspecto físico (“caracóis 
brancos”). Também nesse caso, como na hipálage da fumaça cita-
da anteriormente, certa ordem parece estar sendo desrespeitada: a 
enumeração em série, ao dispor indistintamente elementos intelec-
tuais e físicos de uma personagem, cria certa zona de indetermina-
ção entre os dois campos. 

Há inúmeros outros exemplos de enumerações que encadeiam 
elementos de instâncias estranhas entre si, que não cito por conta 
do tempo. Esse recurso parece extinguir - ou pelo menos borrar - a 
fronteira que estabelece as existências separadas de uma instância 
invisível, profunda (que pode ser intelectual, passional, psicológica, 
espiritual ou ideal) e uma outra aparente, ligada ao plano físico e 
sensível que é apreendido de imediato. Nessas enumerações, am-

3 Grifo meu.
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bos os planos se desarticulam e confundem-se num único, o que 
desde já nos remete à ideia de uma escrita dotada apenas de super-
fície. Tudo aquilo que supostamente deveria estar escondido, sub-
terrâneo, acessível apenas através de perscrutação, parece agora 
exposto. Paradoxalmente, contudo, a co-presença de todos os ele-
mentos do mundo narrado em uma mesma superfície não produz 
um efeito de clareza, mas de intensa confusão e indeterminação: 
perdem-se as hierarquias que possibilitavam valorar e colocar em 
perspectiva aquilo que se lê. O que deveria ser legível torna-se ile-
gível.

4- CONCLUSÃO: DES-HIERARQUIZAÇÃO

O efeito das “alianças desusadas” parece, portanto, percorrer 
o caminho oposto do outro recurso descrito aqui, das alusões atra-
vés de vestígios. Ambos possuem, apesar dessa oposição, o que 
penso ser uma base comum: operam no sentido de des-hierarqui-
zar o mundo narrado. Tanto quando dá um sentido ao vestígio 
que poderia ser apenas um significante vazio quanto quando retira 
a ordem esperada de uma sentença, Eça de Queirós impede que o 
leitor estabilize relações hierárquicas de importância entre os ele-
mentos do mundo narrado. Na leitura de Os Maias, permanecemos 
sempre com a sensação de dúvida sobre se o que estamos lendo é 
essencial ou secundário, importante ou fútil: se está na parte de 
cima ou de baixo da hierarquia da representação. Podemos chamar 
isso, com mais precisão, de uma certa “sensação de des-hierarqui-
zação”.

Uso a palavra “sensação” em um sentido bastante estrito. 
Quero lembrar brevemente do ponto que procurei levantar no iní-
cio desta fala. Aqui está-se compreendendo o campo do sensível 
como submetido à contingência do tempo: acompanhando a fala 
de Ega e o texto do jovem Karl Marx, estamos considerando cer-
tos sentimentos como estando vedados a certas pessoas em certos 
momentos históricos. Esta ideia é importantíssima aqui porque é 
justamente o sentimento de des-hierarquização que parece estar 
inicialmente vedado ao leitor português do século XIX, para quem 
Eça escreve Os Maias. Pelo menos é isso o que apresenta Antero de 
Quental em sua célebre conferência sobre a decadência dos povos 
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peninsulares de 1871, quando aponta a existência uma distância 
entre a des-hierarquização institucional conquistada pelas revolu-
ções liberais do início do século XIX e o verdadeiro sentimento de 
que algo mudou na ordem política do mundo:

[A] monarquia, acostumando o povo a servir, habituando-o à 
inércia de quem espera tudo de cima, obliterou o sentimento 
instintivo da liberdade, quebrou a energia das vontades, ador-
meceu a iniciativa; quando mais tarde lhe deram a liberdade, 
não a compreendeu; ainda hoje não a compreende, nem sabe 
usar dela. (QUENTAL, 2016, p. 75)4

O absolutismo português, segundo o discurso anteriano, não 
operou apenas gerindo o Estado e instituindo certas leis, mas tam-
bém demarcando aquilo que poderia ou não chegar a ser sentido. 
Devido à interdição do que ele chama de “sentimento de liberda-
de”, Antero identifica em sua geração, mesmo após o fim do abso-
lutismo, a persistência de uma sensibilidade ainda profundamente 
hierárquica: aquele que espera tudo “de cima” revela-se também 
incapaz de uma apreensão sensível do mundo que não distinga um 
“em cima” de  um “embaixo”. 

A persistência dessa sensibilidade específica é mesmo por 
vezes aludida em Os Maias, através da estratégia já mencionada 
dos indícios: Lembremos de Messieur Guimarães, o “comunista” 
(QUEIRÓS, 2015, p. 185). Desde o início do romance, Guimarães 
é referido por todos os outros personagens com epítetos muito 
ligados à república, à democracia e a tudo o mais existente à es-
querda do Antigo Regime; é traído, contudo, pelas próprias pala-
vras: em uma conversa com Ega, quando vai narrar um suposto 
encontro que teve com Vitor Hugo, Guimarães não consegue falar 
do autor de Os Miseráveis sem fazer comparações constrangedora-
mente ligadas ao Antigo Regime:

-Foi uma noite no Rappel. Eu estava a escrever, ele apareceu, 
já um pouco trôpego, mas com o olho a luzir, e aquela bon-
dade, aquela majestade!... Eu ergui-me como se entrasse um 
rei… Isto é, não! Que se fosse um rei tinha-lhe dado com a 
bota no rabiosque. Levantei-me como se ele fosse um deus! 

4 Grifos meus
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Qual deus! Não há deus que me fizesse levantar!... Enfim, 
acabou-se, levantei-me! (QUEIRÓS, 2015, p. 464)

O ponto central a que quero chegar é a identificação da “sen-
sação de des-hierarquização” provocada pela escrita queirosiana 
com a ideia de democracia.  Embora pensemos hoje a democracia 
como um sistema de governo, não é assim que ela foi concebida 
no século XIX: basta lembrarmos de Tocqueville, que associou-a 
a um processo radical de igualamento das condições e destituição 
das hierarquias, não necessariamente atrelado a um formato de go-
verno específico (TOCQUEVILLE, 2005, p. 07). É neste sentido 
que tento identificar Os Maias como uma imagem da democracia. 
Sem que o romance seja um libelo político, e mesmo sem que Eça 
de Queirós tenha sido sempre um indefectível partidário de regi-
mes de poder democráticos, penso que os processos descritivos 
de Os Maias tenham o poder de instaurar esse sentimento de des-
-hierarquização que Antero de Quental entende como ausente do 
povo português. O povo descrito por Antero está “acostumado a 
esperar tudo de cima”, enquanto que a forma como Eça estrutura 
seu romance impede que o leitor estabilize noções sobre o que está 
em cima ou embaixo em uma hierarquia de importâncias.

Encerro lembrando uma vez mais de Jacques Rancière. O fi-
lósofo francês, cuja reflexão sobre as relações entre arte e política 
remonta exatamente às ideias do jovem Marx às quais eu me referi 
antes, compreende em A Partilha do Sensível que “o que está em 
jogo” nas disputas políticas será sempre determinado por um a 
priori delimitador daquilo que pode chegar a ser sentido. (RAN-
CIÈRE, 2005, p. 16) Concordar com isso significa concordar 
também que modificar aquilo que pode chegar a ser sentido, in-
tervir neste a priori, torna-se uma forma extremamente eficaz de 
intervenção política. A reivindicação que faço aqui de Os Maias 
como imagem da democracia é principalmente uma reivindicação 
de que, para além de suas muitas críticas sociais e de costumes, o 
romance intervém no campo do político exatamente por intervir 
no a priori do que pode chegar a ser sentido pelo seu leitor que 
esteja, nas palavras de Antero de Quental, “acostumado a esperar 
tudo de cima”.
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FACES DA RELIGIOSIDADE EM A PÉCORA E 
AUTO DA COMPADECIDA

Bruno Vinicius Kutelak Dias1

Um dos aspectos explorados na literatura e muito discutido na 
sociedade moderna é a forma com que as diferentes manifestações 
religiosas se apresentam no mundo. Desde as manifestações das 
culturas mais primitivas até as grandes religiões ainda presentes 
no mundo moderno, o homem sempre conviveu com a imagem 
do sagrado. Segundo Eliade, “os modos de ser sagrado e profano 
dependem das diferentes posições que o homem conquistou no 
Cosmos” (1992, p.15). De acordo com Eliade (1992, p. 18) mesmo 
que o homem moderno tente optar por uma existência profana, 
ele não consegue “abolir completamente o comportamento reli-
gioso” (p. 18); assim, pode-se observar a presença não só do com-
portamento religioso na sociedade, mas de uma cultura desenvol-
vida com bases no sagrado e em suas tradições. As manifestações 
do sagrado variam de cultura para cultura, cada uma com suas 
características particulares e marcantes expostas na religiosidade 
do povo e como ele lida com as religiões oficiais, e essas, por sua 
vez, interferem na vida da população, independentemente se con-
sideramos tal interferência como positiva ou negativa.

Grande parte da sociedade moderna possui algum tipo de in-
fluência religiosa, principalmente se considerarmos o mundo atual 
no qual os valores religiosos têm grande força sobre a população, 
religiões que podem vir a dominar tanto a vida espiritual quanto a 
material de comunidades inteiras, chegando a afetar campos como 
a política, até manifestações populares nas quais a religião toma 
novas formas de acordo com as crenças e costumes dos fiéis. Além 
do mais, o retorno ao fundamentalismo e extremismos religiosos 
atuais faz com que tal assunto apareça cada vez mais como parte 
significante em diferentes comunidades (HALL, 2011, p. 94).

Assim, a presença da influência religiosa faz parte da identi-
dade moderna, independente de como se lide com a fé em cada 
contexto atual. Como cita Hall (2006, p. 47) “no mundo moderno, 
1 Doutorando em Estudos Literários – Universidade Federal do Paraná
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as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das 
principais fontes de identidade cultural” explorar as manifestações 
da religiosidade popular pode contribuir não apenas para o enten-
dimento desse tema especificamente, mas o de toda uma cultura 
moldada em torno dos comportamentos e costumes de cada povo 
a ser observado.

Ademais, se considerarmos a literatura como forma de resis-
tência, como declara Bosi (1996), podemos observar o possível 
questionamento, presente nas peças selecionadas, da religião ofi-
cial e de esferas da sociedade como a política e os mecanismos 
de poder que regulam a vida do povo. Sobre esse questionamento 
podemos retomar o que declara Bauman:

[...] o que está errado com a sociedade em que vivemos, disse 
Cornelius Castoria, é que ela deixou de se questionar. E um 
tipo de sociedade que não mais reconhece qualquer alternati-
va para si mesma e, portanto, sente-se absolvida do dever de 
examinar, demonstrar, justificar (e que dirá provar) a validade 
de suas suposições tácitas e declaradas (2001, p. 32).

Questionar e buscar determinada libertação dessa sociedade 
em que, como citado, não se reconhecem alternativas além das 
presentes, reflete o comportamento do homem moderno que bus-
ca emancipação desse meio onde está inserido, já que a ela, de 
acordo com Bauman (2001), não suprimiu o pensamento crítico. 
Sendo assim, analisar como a representação da religiosidade po-
pular reflete a sociedade e a relação da religião com o poder torna 
possível não apenas explorar as diferentes culturas retratadas, le-
vando em conta que cada autor representa tais culturas segundo 
sua visão de mundo criando sua versão da “verdade” de cada uma, 
mas também podemos encontrar o questionamento de como a 
religião/religiosidade afeta e influencia a vida cotidiana de cada 
contexto de produção.

É nesse contexto que encontramos Natália Correia e Ariano 
Suassuna e suas peças que retratam tal comportamento da socieda-
de. Tanto Portugal quanto Brasil têm como característica sua forte 
relação com a religião e grande parte de seu povo é extremamente 
ligado à religiosidade desenvolvida com base nos dogmas oficiais. 
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Observamos em A Pécora (1983), de Natália Correia e no Auto da 
Compadecida (2012), de Ariano Suassuna, dois retratos da religiosi-
dade de cada país que, embora diferentes no estilo e no modo com 
que cada autor trabalha com os ícones sagrados ainda carregam 
semelhanças entre si.

Iniciando por Natália Correia, a autora recebe grande desta-
que na literatura contemporânea portuguesa, possuindo uma vasta 
obra que compreende a poesia, teatro, ficção e investigação literá-
ria. Conhecida por suas obras provocadoras e sua resistência ao 
fascismo, tendo livros proibidos pela censura e condenada à prisão 
por abuso de liberdade, “uma das facetas peculiares do pensamen-
to de Natália Correia é o seu anticlericalismo” (CARLOS, 2003, 
p. 25). Se considerarmos Portugal como uma nação na qual a fé 
e a Igreja são partes da vida cotidiana, Natália Correia questiona 
e desafia não apenas uma cultura moldada em torno da devoção 
religiosa, mas também de um regime de governo vigente na época 
em que produzia sua obra, o Salazarismo.

É uma de suas obras mais polêmicas com tal temática religiosa 
que escolhemos para o trabalho, A Pécora. Escrita em 1967, mas 
publicada apenas em 1983, essa peça traz a ascensão e decadência 
de Melânia, a mulher santificada após ter se passado por anjo para 
dois pastorinhos, a fim de esconder sua gravidez pecaminosa. As-
sim como no milagre de Fátima, a boa nova sobre a visão divina 
se espalha, Melânia, no entanto, se refugia na vida de prostituta 
enquanto a sociedade, desde os novos devotos até as esferas mais 
altas de poder, se envolve nessa nova face do sagrado. Segundo a 
autora:

Na festa libertária do tudo vale contra os diversos e alienantes 
poderes, ficaria ofuscada a mensagem substancial de A Pécora: 
a sua profunda religiosidade; pois desta lhe emerge a desmis-
tificação do mercado religioso que vende Deus em bentinhos, 
pagelas e outros artigos da comercialização da crendice. E 
não me retrato em reclamar para a doce e puríssima pros-
tituta, cuja imolação é a pedra sobre a qual é construído o 
templo dos vendilhões, a luz de uma humaníssima santidade. 
(CORREIA, 1983, p. 10)

Embora controversa e com aparente tom de ataque à fé, A 
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Pécora não corresponde exatamente à uma peça anti-religiosa, mas 
sim anti-religiosidade e anticlerical. Natália Correia apresenta, se-
gundo sua visão, a fé popular e os mecanismos que a envolvem 
com o poder e as práticas associadas a esse universo quase comer-
cial da religião. Também observamos personagens e passagens que 
nos remetem ao mundo político, parte desses diversos e alienantes 
poderes citados pela autora na citação anterior. Explorar A Pécora 
nos permite não apenas analisar como a autora observa e reflete a 
respeito do sagrado e da religiosidade popular, mas como é repro-
duzido, talvez de forma antagônica, o comportamento do povo 
português.

Já o brasileiro Ariano Suassuna tem como característica mar-
cante de sua obra a presença da cultura popular nordestina, o fol-
clore e o sertão. Poeta, ficcionista e, principalmente, dramaturgo, 
um de seus trabalhos mais icônicos é o Auto da Compadecida, de 
1955, chegando a ser considerada o texto mais popular do teatro 
moderno brasileiro. O auto explora não apenas a temática religio-
sa, mas apresenta figuras tradicionais da cultura nordestina e rece-
be a inspiração de diversos romances populares como episódios 
encontrados na literatura de cordel (TAVARES in SUASSUNA, 
2012). A respeito da peça:

O Auto da Compadecida, como as demais comédias teatrais de 
Ariano Suassuna, procura recuperar e reproduzir mecanismos 
narrativos da comédia medieval e renascentista da Europa e 
da comédia popular do Nordeste. Um aspecto importantíssi-
mo desse tipo de teatro é o seu caráter tradicional e coletivo, 
no qual a fidelidade a uma tradição é tão importante quanto 
a originalidade individual – ou mais até – e onde o autor não 
julga que escreve por si só, mas com a colaboração implíci-
ta de uma comunidade inteira. (TAVARES in SUASSUNA, 
2012, p. 148)

Talvez o Auto da Compadecida seja, das duas peças, a que mais 
dialoga com a cultura popular e, por consequência, a religiosidade 
do povo. Nela, Chicó e João Grilo sobrevivem com sua esperteza 
e enganação dos demais, como nos episódios do testamento do 
cachorro que deveria ser enterrado em latim, do gato que “desco-
mia” dinheiro e da gaita benta. Após um ataque de cangaceiros à 
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cidade se inicia o julgamento dos mortos no atentado, incluindo 
João Grilo, que ressuscita pela graça da Compadecida, enquanto 
os demais vão para o Inferno e para o Purgatório, exceto Severino, 
líder cangaceiro, e seu cabra que são absolvidos.

O Auto da Compadecida apresenta tanto elementos do univer-
so mundano nordestino quanto do sagrado popular nas figuras 
como o Diabo; Manuel, o Cristo negro; e a Compadecida, Maria, 
além das crendices populares e folclore que povoam o texto. Além 
disso, também podemos associar essa religiosidade e como é re-
tratada como um reflexo da sociedade e de como ela lida com o 
sagrado, tanto no âmbito religioso quanto no poder associado a 
ela. A imagem de autoridade associada aos representantes da Igre-
ja em terra, os dogmas e leis que são pregados, mas que podem ser 
modificados dependendo do interesse e o real poder do mundo 
sagrado é explorada de forma a questionar práticas mundanas, sem 
que a obra venha a ser considerada anti-religiosa, mas, possivel-
mente, valorize a fé popular.

Se considerarmos os dois países correspondentes a cada obra, 
percebemos uma grande influência cristã nas culturas de cada um. 
No entanto, não é apenas da fé oficial que cada cultura religiosa vai 
buscar suas crenças. Cada sociedade está repleta da influência de 
diversos povos e costumes ou “crendices” que são enraizados com 
o passar do tempo e absorvidos pela religiosidade do povo. No 
Brasil, por exemplo, Jurkevics alega “uma vez que estas expressões 
de fé reúnem tantas formas e expressões quanto visões diferencia-
das” (2004, p. 25). Dentre essas expressões de fé, duas das maiores, 
ao considerarmos os países com maior influência católica, são as 
representações de Maria: no Brasil, Nossa Senhora Aparecida; em 
Portugal, Nossa Senhora de Fátima, ambas padroeiras de seus res-
pectivos países. 

Embora tais cultos sejam regulamentados pela Igreja, é no 
popular que eles surgem e ganham força. As duas foram primei-
ramente vistas pelas esferas mais “baixas” da sociedade, a primei-
ra encontrada por pescadores, a segunda vista por três crianças 
pastoras, e vêm a se tornar as grandes mães de suas nações, as 
intercessoras perante Deus, as Compadecidas. Esses dois cultos 
são representados de maneiras opostas nas obras de Suassuna e 
Correia: na primeira, a imagem poderosa e adorada é mantida, em-
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bora haja críticas ao modo com que a Igreja se porta com relação 
à fé, já na peça portuguesa há a modificação com a função de 
questionamento, agora Maria cede lugar à prostituta Melânia em 
um culto de adoração criado de maneira enganosa. 

Como citado anteriormente, embora as peças lidem com a re-
ligiosidade de maneira diferente, iniciaremos pelas características 
que as aproximam, a primeira delas, o mercado criado em torno 
do sagrado. Podemos notar tanto n’A pécora quanto no Auto da 
Compadecida o dinheiro como grande força influenciadora, como 
podemos ver a seguir:

SRA SABINANI: Não é justo! Dizerem que a minha filha se 
sumiu com o primeiro maltês que por aqui passou…
SR SABIANI: Infâmias dos Liberais! Tudo lhes serve para a 
propaganda política.
SRA SABIANI: Não é justo! Acusarem-nos de cobrar dinhei-
ro aos peregrinos que querem beijar o berço onde a Bem-A-
venturada abriu os olhos…
SR SABIANI: Os hereges deturpam tudo.
SRA. SABIANI: Não há nada mais natural que essas almas 
aflitas queiram deixar uma lembrança àqueles que puseram 
no mundo que por elas intercede.
SR. SABIANI: É indigno dar a isso o nome de negócio.
SRA SABIANI: Oh, creiam, creiam, a nossa vida não é fácil!
SR SABIANI: Não é sem custo que se colhem os frutos da 
santidade. (CORREIA, 1983, p. 24-25)

Nesse trecho que inicia a peça, vemos os pais de Melânia discu-
tindo indignados com o julgamento de certas pessoas pelo fato de 
cobrarem dos peregrinos que desejam visitar o local em que a filha, 
agora santa, nasceu. Se o fazem, não é, segundo eles, como uma 
forma de negócio, mas apenas como um facilitador da vida deles, 
já que não seria sem custos a colheita dos frutos da santidade. Para 
os dois, a culpa desse alvoroço seria dos hereges e dos Liberais, 
vistos como um empecilho para a adoração da nova santa, ou, 
quem sabe, seriam justamente esses que estariam tentando abrir 
os olhos do povo para a falsidade e o mercado criado em torno 
de Melânia. Mais adiante no enredo, vemos uma nova forma de 
aproveitamento das aparições de Melânia e do culto popular que 
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se desenvolveu à partir delas, a venda de produtos e o turismo em 
torno da santa:

ZENÓBIA: Serviços de Turismo! O itinerário do costume. 
Primeira paragem: a casa onde a Bem-Aventurada nasceu.
GUIA TURÍST.: A Senhora Sabiani manda dizer ao patrão 
que as roupas da santa estão no fim. Só restam as costas de 
pano com malmequeres azuis. Todos querem levar uma re-
líquia.
ZENÓBIA: Tome nota, Senhor Tricoteaux. É preciso arran-
jar um novo estoque. Bom! A segunda paragem?
GUIA TURÍST.: E agora, senhoras e senhores, vão ver a es-
cola onde a santa em criança revelou uma cultura tão fora do 
comum...
ZENÓBIA: Ó criatura! Quantas vezes lhe recomendei que 
ela não passou das primeiras letras porque era curta de ideias? 
Então não sabe que Deus escolhe os analfabetos para con-
fundir os sábios? É preciso mandar imprimir folhetos. Se 
nos fiamos nestes guias, a santa tem tantas biografias quantas 
mentiras é capaz de contar um galês enquanto o diabo esfrega 
um olho.
[...]
ZENÓBIA: Indústria de Rebuçados e Sabonetes Miraculo-
sos!
VENDEIRA: A imagem de Santa Melânia em rebuçados 
para curar a tosse! A imagem de Santa Melânia em sabonetes 
para curar a erisipela!
[...] ZENÓBIA: E agora, não se esqueça de entremar os pre-
gões com narrativas exemplares. Um juiz que estava a finar-se 
de bronquite... A mulher de um meirinho que se queria atirar 
de uma janela por causa da comichão... etc.. Bom, vá lá à sua 
vida. (CORREIA, 1983, p. 64-68)

Natália Correia nos mostra de forma caricata como foi pla-
nejado, em todos os detalhes, um universo que atraísse os fiéis de 
Santa Melânia. Inicia-se pelo turismo, que vai desde a casa onde 
nasceu e passa por pontos importantes de sua vida, mesmo que 
tenham que ser moldados de acordo com a nova realidade, como 
exaltar a falta de estudos como positiva para a nova posição sa-
grada da mulher. Depois, temos as relíquias e os produtos feitos 
com a imagem de Melânia, rebuçados e sabonetes milagrosos que 
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trariam a cura divina para os que os comprassem, com direito a 
“comprovação” da funcionalidade já que outros haviam melhora-
do com o seu uso. Considerando o contexto de produção da au-
tora, podemos observar esse trecho como um reflexo da realidade 
religiosa portuguesa se levarmos em conta o fenômeno de Fátima 
que atrai fiéis e turistas de todo o mundo.

Ao compararmos com a obra de Suassuna, encontramos, tam-
bém, na peça brasileira a relação do poder religioso com o dinheiro 
e a venda de unções e rituais sagrados, como é o caso da benção 
e do enterro do cachorrinho de estimação da mulher do padeiro:

CHICÓ: Mandaram avisar para o senhor não sair, porque 
vem uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultiman-
do para o senhor benzer. 
PADRE: Para eu benzer? 
CHICÓ: Sim. 
PADRE: Um cachorro? 
CHICÓ: Sim. 
PADRE: Que maluquice! Que besteira!
JOÃO GRILO: Cansei de dizer a ele que o senhor benzia. 
Benze porque benze, vim com ele. 
PADRE: Não benzo de jeito nenhum. 
CHICÓ: Mas padre, não vejo nada de mal em se benzer o 
bicho. 
JOÃO GRILO: No dia em que chegou o motor novo do 
major Antônio Morais o senhor não o benzeu? 
PADRE: Motor é diferente, é uma coisa que todo mundo 
benze. Cachorro é que eu nunca ouvi falar. 
CHICÓ: Eu acho cachorro uma coisa muito melhor do que 
motor. 
PADRE: É, mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzendo 
o cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso, mas 
benzer cachorro? 
JOÃO GRILO: É, Chicó, o padre tem razão. Quem vai ficar 
engraçado é ele e uma coisa é o motor do major Antônio 
Morais e outra benzer o cachorro do major Antônio Morais. 
PADRE: Como? 
JOÃO GRILO: Eu disse que uma coisa era o motor e outra 
o cachorro do major Antônio Morais. 
PADRE: E o dono do cachorro de quem vocês estão falando 
é Antônio Morais? 
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JOÃO GRILO: É. Eu não queria vir, com medo de que o se-
nhor se zangasse, mas o major é rico e poderoso e eu trabalho 
na mina dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado 
a obedecer, mas disse a Chicó: o padre vai se zangar. 
PADRE: Zangar nada, João! Quem é um ministro de Deus 
para ter direito de se zangar? Falei por falar, mas também 
vocês não tinham dito de quem era o cachorro! 
JOÃO GRILO: Quer dizer que benze, não é? 
PADRE: Você o que é que acha? 
CHICÓ: Eu não acho nada de mais. 
PADRE: Nem eu. Não vejo mal nenhum em abençoar as 
criaturas de Deus (SUASSUNA, 2012, p. 23-25)

Chicó e João Grilo vão até o padre para tentar convencê-lo de 
abençoar o pobre animal doente, pedido que é negado à princípio, 
mesmo com a argumentação de que o motor do major Antônio 
Moraes havia sido benzido, mas, para o padre, benzer motor seria 
diferente de benzer cachorro. Essa diferença estaria no mereci-
mento de um ser maior que o do outro ou estaria no poder que 
o major teria sobre a cidade? Toda essa recusa acaba quando João 
Grilo revela que o dono do bichinho seria, justamente, Antônio 
Moraes. O que antes era impossível de ser feito agora seria quase 
que um dever do sacerdote, já que não haveria problema nenhum 
em abençoar as criaturas de Deus, desde que fossem de alguém 
com poder e prestígio na sociedade. Como diz João Grilo: 

Era o único jeito do padre prometer que benzia. Tem medo 
da riqueza do Major que se pela. Não viu a diferença? Antes 
era “Que maluquice, Que besteira!”, agora “Não vejo mal ne-
nhum em se abençoar as criaturas de Deus!” (SUASSUNA, 
2012, p. 26)

Assim como na peça portuguesa, aqui o poder, quer seja políti-
co ou financeiro, é a voz de mando na sociedade, fazendo com que 
a Igreja se molde de acordo com o que é exigido: tanto um novo 
culto a uma santa popular é permitido como uma nova benção em 
um animal do poderoso da cidade. Além disso, vemos a fé popular 
como força importante nessas passagens citadas anteriormente, a 
fé levaria à cura por meio das bênçãos tanto da Igreja quanto de 
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Melânia. Embora os produtos da santa de Gal fizessem parte de 
um esquema enganador, a fé levaria o povo a comprá-los e fazer 
uso deles assim como o padeiro fazia questão de uma benção por 
parte da Igreja para seu cachorro enfermo. Tais comportamentos 
são características muito comuns da influência da religiosidade po-
pular, tanto no contexto católico, como estariam as duas peças, 
quanto em demais manifestações religiosas. Não apenas o sacer-
dote teria o poder divino de ajudar nas tribulações da vida, mas 
também rebuçados, sabonetes, vassouras, canetas e demais objetos 
que, até hoje, fazem parte do mercado da fé. Esse mercado tam-
bém envolve a compra dos sacramentos, como vemos na cena a 
seguir:

PADRE: Hem? O testamento? 
SACRISTÃO: Sim o testamento. 
PADRE: Mas que testamento é esse? 
SACRISTÃO: O testamento do cachorro. 
PADRE: E ele deixou testamento? 
PADEIRO: Só para o vigário deixou dez contos. 
PADRE: Que cachorro inteligente! Que sentimento nobre!  
JOÃO GRILO: E um cachorro desse ser comido pelos uru-
bus! É a maior das injustiças. 
PADRE: Comido, ele? De jeito nenhum. Um cachorro desse 
não pode ser comido pelos urubus. Todos aplaudem, batendo 
palmas ritmadas e discretas e o Padre agradece, fazendo me-
suras. Mas de repente lembra-se do Bispo. 
PADRE: Mas que jeito pode-se dar nisso? Estou com tanto 
medo do bispo! E tenho medo de cometer um sacrilégio! 
SACRISTÃO: Que é isso, que é isso? Não se trata de nenhum 
sacrilégio. Vamos enterrar uma pessoa altamente estimável, 
nobre e generosa, satisfazendo, ao mesmo tempo, duas outras 
pessoas altamente estimáveis, nobres e, sobretudo, generosas. 
Não vejo mal nenhum nisso. 
PADRE: É, você não vê mal nenhum, mas quem me garante 
que o bispo também não vê? 
SACRISTÃO O bispo? 
PADRE: Sim, o bispo. É um grande administrador, uma 
águia a quem nada escapa. 
JOÃO GRILO: Ah, é um grande administrador? Então pode 
deixar tudo por minha conta, que eu garanto. 
PADRE: Você garante? 
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JOÃO GRILO Garanto. Eu teria medo se fosse o anterior, 
que era um santo homem. Só o jeito que ele tinha de olhar 
para a gente me fazia tirar o chapéu. Mas com esses grandes 
administradores eu me entendo que é uma beleza. 
SACRISTÃO: E mesmo não será preciso que Vossa Reveren-
díssima intervenha. Eu faço tudo. 
PADRE: Você faz tudo? 
SACRISTÃO: Faço. 
MULHER: Em latim? 
SACRISTÃO: Em latim. 
PADEIRO: E o acompanhamento? 
JOÃO GRILO: Vamos eu e Chicó. Com o senhor e sua mu-
lher, acho que já dá um bom enterro. 
PADEIRO: Você acha que está bem assim? 
MULHER: Acho. 
PADEIRO: Então eu também acho. 
SACRISTÃO: Se é assim, vamos ao enterro. Como se cha-
mava o cachorro? 
MULHER: Xaréu. 
SACRISTÃO: Xaréu. Absolve, Domine, animas om-
nium fidelium defunctorum ab omni vinculi delicto-
rum. (SUASSUNA, 2012, p. 49-51)

Novamente a influência monetária molda o culto religioso, se 
antes era apenas uma benção para um cachorro moribundo, agora 
é um enterro com direito a discurso em latim. A cerimônia tam-
pouco seria realizada, até que descobrem o testamento do cachor-
ro que deixava dinheiro para os sacerdotes. Nem mesmo o medo 
da represália do bispo e a proibição por parte da Igreja impede o 
enterro de ser feito.

JOÃO GRILO: E então? É proibido? 
BISPO: Se é proibido? Deve ser, porque é engraça-
do demais para não ser. É proibido! É mais do que 
proibido! Código Canônico, artigo 1627, parágrafo 
único, letra k. Padre, o senhor vai ser suspenso. 
PADRE: Ai! 
JOÃO GRILO: Vossa Excelência Reverendíssima 
vai suspender o padre? 
BISPO: Vou, por que não? Acha pouco o que ele fez? 
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Uma vergonha! Uma desmoralização! 
PADRE: Ai! 
BISPO: E o sacristão também vai pular fora de seu 
emprego! 
SACRISTÃO: Ai! 
BISPO: Quanto o senhor, Senhor João Grilo, vai ver 
agora o que é administrar. O senhor vai-se arrepender 
de suas brincadeiras, jogando a Igreja contra Antônio 
Morais. Uma vergonha, uma desmoralização! 
JOÃO GRILO: É mesmo, é uma vergonha. Um ca-
chorro safado daquele se atrever a deixar três contos 
para o sacristão, quatro para o padre e seis para o bis-
po, é demais. 
BISPO: Como? 
JOÃO GRILO: Ah! E o senhor não sabe da história 
do testamento ainda não? BISPO: Do testamento? 
Que testamento? 
CHICÓ: O testamento do cachorro. 
BISPO: Testamento do cachorro? 
PADRE: Sim, o cachorro tinha um testamento. Malu-
quice de sua dona. Deixou três contos de réis para o 
sacristão; quatro para a paróquia e seis para a diocese. 
BISPO: É por isso que eu vivo dizendo que os animais 
também são criaturas de Deus. Que animal interessan-
te! Que sentimento nobre! (SUASSUNA, 2012, p. 60-
62)

O bispo também se curva ao poder financeiro e ignora qual-
quer proibição prévia ao ritual religioso realizado para um cachor-
ro. Ao saber do testamento deixado pelo animal, esse deixa de ser 
apenas um bicho e é exaltado como possuidor de um sentimento 
nobre, quase humano. É nesses aspectos de crítica ao poder reli-
gioso que as duas peças se aproximam ao considerarmos como a 
religiosidade do povo acaba por transformar e recriar de maneira 
própria o culto oficial, e como esse poder oficial acaba por se ven-
der. Ao levarmos e conta os contextos de produção de cada peça, 
não apenas podemos associar tal comportamento à exploração da 
fé do povo, mas também uma crítica a essa conduta por ambas 
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as partes. Se Natália Correia nos mostra em sua obra o contraste 
entre a esperteza daqueles que controlam a manifestação religio-
sa e uma certa ingenuidade do povo que é enganado pela sua fé, 
Ariano Suassuna nos expõe o popular também como pertencente 
à esfera de poder, já que é capaz de manipular a religião de acordo 
com sua vontade.

Tanto A pécora quanto o Auto da Compadecida nos mostram 
como a religiosidade popular chega a influenciar a religião em 
diversos aspectos, principalmente na criação de figuras que são 
glorificadas ao lado daquelas tidas como oficiais, como é o caso 
dos Pastorinhos portugueses e Padre Cícero no Brasil. Na primeira 
citação temos os Pastorinhos sendo retratados:

REGEDOR: Cambada de idólatras! Uma nova raça veio ao 
mundo. A dos homens que não temem o que está por cima 
das nuvens. Veremos a outra face da Lua. Para isso fizemos 
uma revolução. Não a desvirtuaremos, deixando-nos iludir 
pelas crianças. As crianças são sempre enganadas. Foi para 
garantir esse logro que o Reino dos Céus lhes foi prometido. 
Os Pastorinhos têm a estúpida obstinação dos que passam 
por inocentes. São dois perigosos agitadores.
PASTORINHOS: Ameaçam-nos com azeite a ferver
E vão levar-nos para a prisão.
Mas nunca o contrário diremos.
Para que a verdade triunfe na terra
Vimos a celeste aparição.
Se os nossos olhos arrancarem 
Não perderemos a visão;
E no insono pulmão do mundo, as infusas flores do sonho, as 
suas pétalas fecharão.
Incomparável, incomparável 
É a nossa exaltação!
OS 7 POPULARES: Vivam os Pastorinhos!
Abaixo as mentiras dos liberais! (CORREIA, 1983, p. 30-31)

A seguir, a figura de Padre Cícero:

CHICÓ: Ah, eu estava morto. 
SEVERINO: Morto? 
CHICÓ: Completamente morto. Vi Nossa Senhora e Padre 
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Cícero no céu. 
SEVERINO: Mas em tão pouco tempo? Como foi isso? 
CHICÓ: Não sei, só sei que foi assim. 
SEVERINO: E que foi que Padre Cícero lhe disse? 
CHICÓ: Disse: “Essa é a gaitinha que eu abençoei antes de 
morrer. Vocês devem dá-la a Severino, que precisa dela mais 
do que vocês”. 
SEVERINO: Ah meu Deus, só podia ser Meu Padri-
nho Padre Cícero mesmo.

Nas duas citações anteriores vemos o culto aos Pastorinhos, 
dois na versão de Natália Correia em oposição aos famosos três 
pastorinhos que presenciaram o milagre de Fátima, e a imagem de 
Padre Cícero, tido como um santo para o povo nordestino brasi-
leiro. Em tom de crítica, Natália Correia mostra o Regedor como 
uma voz de razão tentando persuadir a população a desacreditar 
os Pastorinhos, já que as crianças seriam sempre enganadas e são 
perigosos agitadores. No entanto, o discurso dos Pastorinhos é 
cheio de clamor em defesa da visão que tiveram de santa Melânia, 
contribuindo para o fervor dos populares em defesa deles e de 
sua fé. Assim como no evento de Fátima, aqueles envolvidos no 
milagre também recebem sua parcela de adoração. Já no auto de 
Suassuna, vemos a figura de Padre Cícero adorada pelo cangaceiro 
Severino que, por sua fé no santo popular e por ser enganado por 
Chicó, acaba morto na esperança de encontrar com o padrinho no 
Céu. Ao contrário de Natália Correia, Ariano Suassuna não parece 
abordar o tema da devoção ao padre excomungado em tom de crí-
tica, mas apenas como mais uma das faces da religiosidade popular 
nordestina que alça à categoria de santo o homem comum mesmo 
que tenha de ir contra a vontade da Igreja.

Por fim, dois trechos das obras chamam atenção são os versos 
em devoção a Melânia e os de João Grilo para a Compadecida. Os 
dois mostram a forma como cada figura é cultuada, principalmen-
te quando observamos o aspecto popular de cada culto. Iniciando 
pela peça portuguesa, vemos a primeira versão do “Romance de 
Melânia Sabiani Cuja Virtude Impôs aos Céus o Seu Rapto por 
Um Anjo a fim de A Furtar a Este Mundo de Perdição” (COR-
REIA, 1983, p. 18)
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Andorinha gloriosa, / o anjo colheu a rosa!
Quando Melânia aqui nasceu / o mundo de luz encheu.

Não digas, ó pecador / que os milagres são mentira!
Que um anjo andou pela terra / e raptou uma donzela / dois 
pastorinhos o viram.
Para que a erva dos pecados / não comamos impassíveis / 
e os costumes reformar, / de Melânia Sabiani / a virtude re-
dentora / viram os dois inocentes / o anjo glorificar.
Santo é agora o local / onde o anjo a arrebatou.
Erguendo um oratório de pinho / o povo de Gal o assinalou.
Sete lâmpadas de azeite / ardem ali noite e dia.
Se não fossem os Liberais / mais lâmpadas arderiam.
Muitos são os peregrinos / porque muita é a sua agonia; / 
trazem trigo, azeite e dinheiro / nos dias de romaria.
Se não fossem os Liberais / que não trariam, que não trariam?

Andorinha gloriosa / o anjo colheu a rosa!
Quando Melânia aqui nasceu / o mundo de luz encheu. 
(CORREIA, 1983, p. 18-19)

Os versos para Melânia recebem uma atmosfera divina já des-
de o começo, comparando-a com uma rosa colhida por um anjo, 
acontecimento arquitetado para que a realidade sobre o caso de 
Melânia com o sacerdote fosse ocultado e para que a “aparição” 
vista pelos Pastorinhos fosse confirmada como fato verídico. Ve-
mos a glorificação da imagem da donzela, a redentora que veio 
à terra para que não comêssemos da erva do pecado. Seu culto 
também é caracterizado nos versos com a descrição do oratório 
de madeira maciça e as sete lâmpadas de azeite que queimam dia e 
noite, e seriam mais se os Liberais não os impedissem. Toda essa 
imagem foge de qualquer simplicidade que se esperaria de uma 
santa do povo, de alguém que nasceu em meio à simplicidade e 
ia mal nas matérias escolares. O culto de Melânia não só se afasta 
dessa atmosfera quanto exige dos fiéis o trigo, azeite e dinheiro, e 
sabe-se mais o que se não fosse pelo impedimento dos Liberais. 
Essa pompa se afasta dos versinhos recitados por João Grilo para 
invocar a Compadecida:

JOÃO GRILO: Ah isso é comigo. Vou fazer um chamado 
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especial, em verso. Garanto que ela vem, querem ver?
Valha-me Nossa Senhora / Mãe de Deus de Nazaré! 
A vaca mansa dá leite / a braba dá quando quer. 
A mansa dá sossegada / a braba levanta o pé. 
Já fui barco, fui navio, / mas hoje sou escaler. 
Já fui menino, fui homem, / só me falta ser mulher. 
ENCOURADO: Vá vendo a falta de respeito, viu? 
JOÃO GRILO: Falta de respeito nada, rapaz! Isso é o versi-
nho de Canário Pardo que minha mãe cantava para eu dor-
mir. Isso tem nada de falta de respeito! 
Já fui barco, fui navio, / mas hoje sou escaler.
Já fui menino, fui homem, / só me falta ser mulher. 
Valha-me Nossa Senhora / Mãe de Deus de Nazaré. 
ENCOURADO: Lá vem a compadecida! Mulher em tudo 
se mete! 
JOÃO GRILO: Falta de respeito foi isso agora, viu? A senho-
ra se zangou com o verso que eu recitei? 
A COMPADECIDA: Não, João, por que eu iria me zangar? 
Aquele é o versinho que Canário Pardo escreveu para mim e 
que eu agradeço. Não deixa de ser uma oração, uma invoca-
ção. Tem umas graças, mas isso até a torna alegre e foi coisa 
de que eu sempre gostei. Quem gosta de tristeza é o diabo. 
JOÃO GRILO: É porque esse camarada aí, tudo o que se diz 
ele enrasca a gente, dizendo que é falta de respeito. 
A COMPADECIDA: É máscara dele, João. Como 
todo fariseu, o diabo é muito apegado às formas exte-
riores. É um fariseu consumado. (SUASSUNA, 1983, 
p 122-124)

Em oposição aos versos para Melânia, os recitados por João 
Grilo são carregados pela simplicidade e pela tradição nordestina 
de que pode ser encontrada em cordéis e demais manifestações 
populares. Tanto é, que tais versos são os mesmos que João Grilo 
ouvia sendo recitados pela mãe ainda quando menino, de autoria 
de Canário Pardo. Ao contrário dos versos portugueses que exal-
tam a grandiosidade do culto com o oratório, as lâmpadas de azeite 
e as riquezas levadas pelos peregrinos, a Compadecida mostra uma 
imagem que repele esse aspecto ao comparar o Diabo aos fariseus, 
dizendo que é muito apegado às aparências exteriores. A Compa-
decida não só aprova a invocação de João Grilo como diz gostar 
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das graças que a fazem alegre. 
Natália Correia e Ariano Suassuna abordam a fé popular de 

maneira oposta, mesmo que as peças possam abordar temas em 
comum, como o dinheiro que envolve a religião e a adoração de 
personagens que estariam fora do universo sagrado. Suassuna nos 
mostra em sua peça uma exaltação ao popular em detrimento da 
religião oficial e do poder da Igreja na figura do sacristão, padre 
e do bispo. A Compadecida aparece por meio do apelo de João 
Grilo, salvando tanto ele quando o cangaceiro Severino enquan-
to manda os clérigos, o padeiro e sua esposa para o purgatório. 
Correia, por sua vez, expõe o lado mais reprovável da mesma fé 
popular, na criação de um culto enganoso que gira em torno de 
poder e dinheiro, enquanto Melânia, a própria santa, encontra o 
fim dos seus dias como prostituta, rechaçada pelos populares que 
a adoram sob sua forma sagrada. Enquanto Ariano Suassuna co-
loca a religiosidade popular em uma posição mais elevada do que 
a religião oficial, Natália Correia a rebaixa juntamente com todo o 
universo religioso que o envolve.
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JOAQUIM SASSA: O HOMEM EM VIAGEM. UMA 
ANÁLISE ÀS VIAGENS DE A JANGADA DE PEDRA, 

DE JOSÉ SARAMAGO

Caio Henrique da Silva Reis1

“Toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras, tanto dissol-
vendo-as como recriando-as” (IANNI, 2003, p.13). Esse trecho, 
retirado do ensaio “A metáfora da viagem”, de Octavio Ianni ilus-
tra a temática de A jangada de pedra, de José Saramago. Para fins de 
contextualização, é válido afirmar que há duas viagens no roman-
ce: a da Península Ibérica cujo objetivo é buscar uma identidade e 
afirmá-la, no momento em que se separa da Europa, por conflitos 
histórico-culturais, e a dos protagonistas dentro da Península, em 
busca de um lugar seguro, além de respostas a esse acontecimento 
insólito. 

No livro As palavras de Saramago, organizado e selecionado pelo 
professor espanhol Fernando Gómez Aguilera, há uma entrevista 
de Saramago para o jornalista Juan Domínguez Lasierra, intitulada 
“Saramago, el pesimista utópico” cujo assunto é justamente o por-
quê da metaforização da Península Ibérica como uma “jangada de 
pedra”. O autor português defende a afirmação de uma identidade 
transibérica2, ou seja, Portugal e Espanha juntos formariam uma 
comunidade fora da Europa, já que eles têm um pensamento his-
tórico-cultural diferente do resto da Europa.

Essa “jangada de pedra” é uma metáfora que tenta expressar 
uma ideia: a do transiberismo, que não é um iberismo como 
o do século xix e até mesmo do xx, da unidade política, que 
não seria mais do que uma outra fonte de conflitos. É a ideia 
de alguma coisa que nos pertence em comum: uma maneira 

1 Mestrando em Literatura Portuguesa na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ)
2 A palavra “transiberismo” utilizada por Saramago em várias entrevistas é 
equivocadamente entendida como uma parceria entre Portugal e Espanha, 
esquecendo-se das diferenças histórico-culturais. No entanto, não é essa a ideia, 
mas sim de esses dois países, diferentes do resto da Europa, formarem um “bloco 
econômico”, já que os dois são nações com pensamento  medieval, ao contrário 
dos outros países europeus, cuja ideologia é iluminista.
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própria de viver e de sentir, diferente da Europa, e que deve-
ria nos aproximar. Não estou falando de união, mas de unidade, a 
unidade ibérica, que deveríamos levar conosco nessa “jangada de pedra”, 
nessa proposta de diálogo e de encontro. (apud AGUILERA, Fernan-
do Gómez Aguilera, 2010, grifo nosso)

Não há possibilidade de separação entre Portugal e Espanha, 
mas sim deles com a Europa. A jangada de pedra trabalha a todo 
momento com essa temática. Os países ibéricos têm de sair do 
continente europeu. Eles não têm voz, não são respeitados. A fra-
se “se a Península Ibérica se queria ir embora, então que fosse, o erro foi tê-la 
deixado entrar” (SARAMAGO, 2013, p.38) é a visão dos países eu-
ropeus que “desconhecem” Portugal e Espanha como pertencen-
tes à Europa. Joaquim Barradas de Carvalho, em seu livro Rumo de 
Portugal: a Europa ou o Atlântico, diz que Portugal é marcado pelas 
viagens, desde o tempo dos descobrimentos e expansões maríti-
mos nos séculos XV e XVI. É um país com mentalidade atrasada, 
com pensamento quinhentista, ou seja, preso a uma concepção 
mercantilista e colonizadora, em relação à França, Itália. Não há 
como falar de Portugal sem citar a expansão marítima. Faz par-
te da identidade, essência da terra de Saramago. A dependência 
de Portugal com a Europa vem desde 1640, após a União Ibéri-
ca deixar de existir. Portugal buscava na França, considerada um 
país-modelo na época, de acordo com Carvalho, uma identidade 
cultural, a ideologia racionalista, afastando-se da Península Ibérica.  
Devido a esse panorama histórico, Portugal “fica sujeito ao jogo 
destas grandes potências da época” (CARVALHO, 1974, p.73). 
Torna-se dependente dos países europeus, em relação à questão 
econômico-cultural. Eduardo Lourenço no ensaio “Nós e a Euro-
pa: ressentimento e fascínio”, retirado do livro Nós e a Europa ou as 
duas razões trabalha esse sentimento de inferioridade dos ibéricos à 
Europa: “nós [os portugueses] sofremos aparentemente mais com 
o obscurecimento dos nossos laços europeus (...) do que os nossos 
vizinhos” (LOURENÇO, 1994, p.27). A relação entre Portugal e 
Espanha com os outros países da Europa era restritamente políti-
co-econômica, não humanitária.

Em relação ao segundo tipo de viagem, que é a dos persona-
gens NA jangada, focamos o primeiro capítulo de A jangada de 
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pedra, em que o narrador nos apresenta os protagonistas do ro-
mance: Joana Carda, Joaquim Sassa, Pedro Orce, José Anaiço e 
Maria Guavaira, nessa ordem, apesar do narrador dizer que esses 
acontecimentos insólitos não tiveram uma sequência cronológica 
exata.  Cada um desses personagens realiza ações “rotineiras” que 
resultam em separação da Península Ibérica com a Europa, por 
acaso, de acordo com o narrador.  Joana Carda pegou uma vara de 
negrilho e fez uma linha no chão; Joaquim Sassa viu uma pedra pe-
sada, tacou-a no mar e ela quicou três vezes até afundar nas águas; 
Pedro Orce começa a sentir tremores no chão, após se levantar da 
cadeira; José Anaiço, após passar por um bosque, é seguido por vá-
rios estorninhos; Maria Guavaira desenrola uma meia de cor azul 
cujas linhas não acabam.  O narrador, quando diz sobre os perso-
nagens, dá indícios de que eles vão se encontrar durante a viagem 
deles em busca de esclarecimentos, respostas acerca do fato insóli-
to da separação da Península Ibérica com o resto da Europa.

Passou uma hora e outra e outra, e o longo fio de lã azul 
não pára de cair, porém o pé-de-meia parece não diminuir 
de tamanho, não bastavam os quatro enigmas já falados, este 
nos demonstra que, ao menos uma vez, o conteúdo pôde ser 
maior que o continente. A esta casa silenciosa não chega o ru-
mor das ondas do mar, de passarem aves a sombra não escu-
rece a janela, cães haverá mas não ladram, a terra, se tremeu, 
não treme. Aos pés da desenredadeira o fio é a montanha que 
vai crescendo. Maria Guavaira não se chama Ariadne, com este 
fio não sairemos do labirinto, acaso com ele conseguiremos enfim perder-
-nos. A ponta, onde está. (SARAMAGO, 2006, p.15, grifo nosso) 

Nessa passagem, destacamos a alusão ao mito de Minotauro 
para mostrar que os protagonistas estão presos na Península Ibé-
rica, ou “jangada de pedra”, comparando-a a um labirinto. O fio 
desfiado por Maria Guavaira metaforiza a ligação entre eles que é 
as ações “rotineiras” feitas por eles, provocando assim a separação 
dos países ibéricos do continente europeu.  No entanto, desses 
cinco protagonistas, um fará uma viagem em busca de respostas, 
empenhando-se assim em encontrar os outros quatro: Joaquim 
Sassa.

Joaquim Sassa é um escriturário na cidade do Porto, em Portu-
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gal e possui quase quarenta anos de idade. A vida dele é extrema-
mente solitária. Não possui amigos nem namorada. Após ele ter 
jogado a pedra no mar e saber nos telejornais sobre a separação da 
Península Ibérica da Europa, ele começa a se sentir culpado pela 
catástrofe. Quando o governo português o convoca para dar es-
clarecimentos sobre o ocorrido, ele sai da região norte de Portugal 
para procurar José Anaiço e Pedro Orce, a fim de explicar o que 
houve com eles. Joaquim Sassa se sente um foragido, um procura-
do pelo governo português.

 No romance, observamos duas motivações para Joaquim Sas-
sa realizar a viagem: o sentimento de culpa e a busca por respostas 
à separação da Península Ibérica da Europa, formando assim em 
uma “jangada de pedra”. Por que razão foi Joaquim Sassa que to-
mou a atitude de encontrar os outros protagonistas, que também 
fizeram ações aparentemente comuns e “provocaram” a ruptura 
de Portugal e Espanha com o resto da Europa? Por que não qual-
quer um dos outros quatro personagens que fez essa viagem a qual 
realizou Joaquim Sassa em A jangada de pedra?

 Os outros quatro personagens do romance de José Saramago, 
assim como Joaquim Sassa, também  são solitários: José Anaiço 
perdeu a esposa, não possui vida social e trabalha como professor 
em Zahinas; Pedro Orce é um senhor de idade e farmacêutico em 
Venta Micena, sem esposa e filhos; Joana Carda é viúva e anda a 
esmo em Alcácer e Maria Guavaira vive sozinha em uma casa na 
Galícia. Os cinco personagens estão ligados por uma motivação, 
que é entender o que ocorre com eles e a Península. Em relação 
às ações consideradas comuns, Joaquim Sassa, dentre os protago-
nistas, foi aquele que jogou sem pretensão uma pedra no mar. No 
entanto, essa pedra jogada foi, na verdade, uma agressão metafó-
rica à Península Ibérica. Em outras palavras, a ação despretensiosa 
de Joaquim Sassa é a forma de Portugal dizer que deseja se separar 
da Europa. A pedra, de acordo com o narrador, “era pesada, pesa-
da, larga como um disco, irregular, (...) de contorno liso, daquelas 
que cabem folgadas entre o polegar e o indicador” (SARAMAGO, 
2006, p.10) e foi atirada “a rasar a água plana, para [Joaquim Sas-
sa] a ver saltar, puerilmente feliz com a própria destreza, e enfim 
mergulhar, já perdido o impulso, pedra que parecera ter o destino 
traçado” (Ibidem, 2006, p.10). Essa descrição da pedra assemelha 
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à “jangada de pedra”. No momento em que o narrador diz que 
a pedra “já [tinha] perdido o impulso” e parecia ter o “destino 
traçado”, há a alusão à Península Ibérica na condição de “jangada 
de pedra”, ou seja, separada da Europa. O “destino traçado” se 
refere ao rumo que a Península tomou, que foi navegar em direção 
à América e à África. Essa metaforização da pedra lançada por 
Joaquim Sassa na “jangada de pedra” é melhor vista no decorrer 
do romance. 

Ainda em relação à pedra, a pesquisadora espanhola das obras 
de Gaston Bachelard Agripina Encarnación Alvarez Ferreira, em 
seu livro Dicionário de imagens, símbolos, mitos, termos e conceitos bachelar-
dianos, no vocábulo “pedra” diz que 

[...] de início a pedra apertada na mão acentuou a maldade hu-
mana, foi a primeira arma, a primeira maça de armas. A pedra 
como cabo apenas continuou a violência do braço, a pedra como cabo é 
uma mão fechada na extremidade de um antebraço. Mas chega um 
dia em que se usa um martelo de pedra para talhar outras pe-
dras, os pensamentos indiretos, os longos pensamentos indi-
retos, nascem no cérebro humano, a inteligência e a coragem 
formulam, juntas, um futuro de energia. O trabalho – o tra-
balho contra as coisas – torna-se imediatamente uma virtude.  
(...)
“É facilmente compreensível que os homens adorem as pedras. 
Não é a pedra. É o mistério da terra, poderosa e pré-huma-
na, que mostra a sua força” [...] (FERREIRA,2013 p.150, grifo 
nosso) 

Observamos que essa ação, vista como descompromissada, ti-
nha como intenção ideológica. O narrador saramaguiano descreve 
a ação de Joaquim Sassa como uma forma de distração para ele. 
No entanto, em um romance, nada é por acaso. Tudo tem uma 
intenção, um porquê. No caso da pedra não é diferente. Joaquim 
Sassa é uma metonímia do que é ser português no momento em 
que Portugal e Espanha se sentiam excluídos da Europa e preci-
savam se desprender do domínio europeu para não perder a sua 
identidade. Caso aceitasse esse domínio, Portugal perderia “a inde-
pendência de novo, chegará a mais curto ou a mais longo prazo à 
situação de 1580” (CARVALHO, 1974, p.78). 
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Voltando à temática da viagem, tanto na realidade quanto na 
literatura a viagem possui duas acepções, de modo geral: 1º) o via-
jante deseja conhecer novos povos, novas culturas e 2º)  o viajante 
busca conhecer seu próprio “eu” e a identidade da nação em que 
vive. O primeiro é relacionado, geralmente, ao viajante conhecer 
um outro lugar a fim de conhecer suas belezas naturais e o segun-
do está ligado, geralmente, ao viajante passear em seu próprio país 
em busca de identidade tanto do viajante, quanto da nação. No 
caso d’A jangada de pedra, a viagem de Joaquim Sassa, assim como a 
da Península Ibérica na condição de “jangada de pedra” está mais 
ligada à segunda acepção. É a viagem que “demarca diferenças, 
singularidades ou alteridades, demarca semelhanças, continuida-
des, ressonâncias. (...) Projeta no espaço e no tempo um eu nô-
made, reconhecendo as diversidades e tecendo as continuidades.” 
(IANNI, 2003, p.13-14.)

O escriturário português deseja viajar dentro da Península não 
somente para conhecer o seu próprio “eu” mas também para en-
contrar os outros personagens que têm o mesmo objetivo que ele: 
buscar respostas sobre o acontecimento insólito da separação da 
Península da Europa. A passagem a seguir retirada do livro Proust 
e os signos, de Gilles Deleuze, reforça essa busca da verdade que 
Sassa tanto procura

Quem procura a verdade? E o que está querendo dizer aque-
le que diz “eu quero a verdade”? Proust não acredita que o 
homem, nem mesmo um espírito supostamente puro, tenha 
na turalmente um desejo do verdadeiro, uma vontade de ver-
dade. Nós só procuramos a verdade quando estamos deter-
minados a fazê-lo em função de uma situação concreta, quan-
do sofremos uma espécie de violência que nos leva a essa 
busca. Quem procura a verdade?
(...)
Há sempre a violência de um signo que nos força a procurar, 
que nos rouba a paz. (DELEUZE, 2010)

 A busca pela verdade é a motivação maior de Joaquim Sassa 
viajar a fim de encontrar José Anaiço, Pedro Orce, Joana Carda e 
Maria Guavaira, sequencialmente. Ele deixou “de ser um viajan-
te vulgar a caminho duma fronteira, homem comum sem qualidades 
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nem importância, agora não, provavelmente estariam neste mo-
mento a ser impressos os cartazes com o seu retrato, e a sinalética, 
Wanted em letras gordas e vermelhas, a caça ao homem.” (SARA-
MAGO, 2006, p.47, grifo nosso). Em outras palavras, Joaquim Sassa 
deseja unir o que está separado. Ele quer ter contato com os outros 
portugueses do romance, tais como José Anaiço e Joana Carda e 
se aliar ao espanhol Pedro Orce e à galega Maria Guavaira, já que, 
conforme o lugar-comum, “todos estão no mesmo barco”, estão 
dentro da jangada em busca de sobrevivência e, principalmente, 
da verdade. Verdade essa, que, segundo Deleuze, “depende de um 
encontro com alguma coisa que nos força a pensar e a procurar o 
que é verdadeiro” (DELEUZE, 2010, p. 15).
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O DISCURSO SIMBOLISTA NOS CAMPOS 
LITERÁRIO BRASILEIRO E PORTUGUÊS

Camila Paiva da Silva¹

INTRODUÇÃO

Poetas ilustres tinham dividido há muito tempo as províncias 
floridas do domínio poético. Pareceu-me prazeroso, e tanto 
mais agradável, porque a tarefa era mais difícil, extrair a bele-
za do mal (BAUDELAIRE, 1961, p. 248).

A linguagem do Simbolismo surge em meio a um panorama 
de conflito ideológico e político. Mais precisamente em 1857, com 
Charles Baudelaire e sua obra As flores do mal, e se desenvolve na 
contramão da ciência, da objetividade e do Realismo. 

As flores do mal de Baudelaire vão então causar um enorme es-
cândalo, pois mexe não só com a sociedade em geral, como tam-
bém com o cerne da poesia, por meio de temáticas que antes eram 
tabus. Tendo como cenário Paris do século XIX, o poeta fala da 
monotonia dos tempos modernos e de como isso lhe causa uma 
solidão existencial, além de coisas consideradas sórdidas e repug-
nantes. O poeta se utiliza de uma nova linguagem para romper 
com a temática e as formas clássicas de poesia, que atribuía beleza 
à harmonia dos versos. Logo, o conceito de beleza tradicional é 
questionado por Baudelaire, pois para ele era preciso extrair beleza 
da miséria, do feio e daquilo que estava à margem. 

O elemento relativo que Baudelaire atribui ao belo é pertinente 
ao pensamento vigente, já que a velocidade e a transitoriedade das 
coisas e dos fatos são preponderantes neste momento. Assim, a 
realidade é agora mutável e tudo que nela exista também o será. 
Captar a beleza em diferentes espaços e dimensões torna-se pri-
mordial na literatura finissecular e o Simbolismo cumprirá o papel 
de falar dos marginalizados, do sujo e do feio, demonstrando a 
realidade das ruas europeias.
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O panorama urbano pós Revolução Industrial, que incentivou 
o consumismo desenfreado e a produção em massa, era ao mes-
mo tempo rico e miserável. Segundo Álvaro Cardoso Gomes, “A 
obsessão pelo consumo, pela produção desenfreada de novidades, 
leva ao modismo, ao princípio de que tudo é transitório, inclusive 
os critérios de gosto e de arte” (GOMES, 1994, p. 9). O homem 
passa a sentir o mundo segmentado, pautado em um constante 
movimento das coisas, onde tudo é passageiro, inclusive os valo-
res morais construídos ao longo da história por instâncias como 
a Igreja e a família. Desta maneira, conforme o homem vai tendo 
consciência de sua condição no mundo, de que tudo é efêmero e 
de que não existe verdade ou realidade fixa, ele percebe que sua 
existência também é passageira. 

O homem que acreditava ter acesso aos segredos do universo, 
via razão e via progresso, vê de repente que tudo não passa 
de ilusão, que o universo é regido por forças incontroláveis 
que ele desconhece completamente. Esse sentimento leva-o 
à descrença, ao desalento e faz com que adote uma postura 
de desprezo em relação a tudo que lembra o mundo burguês 
da luta, da operosidade, da conquista (GOMES, 1994, p. 11). 

Este homem recusa a luta e a ação e dedica-se a uma vida in-
timista e privada. A realidade e a razão não faziam mais sentido e 
criar novos mundos e novas realidades por meio da introspecção e 
do individualismo tornava-se uma alternativa possível e bem mais 
interessante. Este é o espírito decadente que Ana Balakian afirma 
que irá inspirar os simbolistas a imprimirem a sua arte um caráter 
filosófico. 

Seu maior campo de influência estava nas sugestões que 
deixou, através de sua conduta pessoal e de suas obras para 
precisar o espírito “decadente”: a conduta retraída, a preo-
cupação com o mistério da vida, a inutilidade do livre-arbí-
trio, a iminência da morte na existência diária do homem, o 
abismo de nossas incompreensões – mas, acima de tudo, a 
consciência do papel do artista, o consolo das artes como o 
único meio contra o demolidor acaso, a permanência do ho-
mem através da emissão de um pensamento. Aceitando esta 
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posição, os simbolistas demonstraram um temperamento fi-
losófico mais profundo do que Verlaine ou Dorian Gray de 
Oscar Wilde (...) Maeterlinck e Laforgue deram o tom à nova 
metafísica, que consistia numa elevada consciência do vazio 
em que o homem navega cegamente, sem saber de onde veio 
nem para onde vai (BALAKIAN, 1985, p. 21).

O que vamos tratar como Simbolismo neste trabalho, é, na 
verdade, um movimento de renovação estética que surge na se-
gunda metade do século XIX com Baudelaire e seus contempo-
râneos. Portanto, há uma tomada de posição sobre os temas da-
quele contexto, que na Europa é de decadência. E esta linguagem 
é percebida em muitos lugares, o que torna o movimento grande e 
heterogêneo. Assim, Balakian afirma que, de maneira geral, o Sim-
bolismo tornou-se “um rótulo conveniente para os historiadores 
da literatura designarem a época pós-romântica” (BALAKIAN, 
1985, p. 11). A amplitude do movimento propicia diferentes juízos 
que, conforme a autora, são dispostos por diferentes denotações 
pelos críticos. Ela afirma que, para os franceses, o Simbolismo cor-
responde tecnicamente ao período entre 1885 e 1895, 

durante o qual surgiu um movimento literário de ampla fi-
liação, um cénacle que publicava manifestos, patrocinando re-
vistas literárias, como La Reveu Wagneíriense, La Vogue, Revue 
Indépendante e La Décadance, e atraindo para Paris poetas e li-
teratos de todas as partes do Ocidente (BALAKIAN, 1985, 
p. 11).

Já os críticos anglo-saxônicos tendem a considerar o movi-
mento como algo próprio dos quatro grandes poetas da poesia 
francesa da segunda metade do século XIX: Baudelaire, Rimbaud, 
Verlaine e Mallarmé. Ainda conforme Balakian é o escritor Mau-
rice Bowra que chama atenção para todos esses poetas, que ex-
pressavam experiências supernaturais na linguagem poética, os in-
cluindo, então, ao movimento simbolista. Bowra logo afirma que 
estes poetas: 

tentaram manifestar uma experiência supernatural na lin-
guagem das coisas visíveis e assim quase toda palavra é um 
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símbolo e é usada não em seu sentido comum, mas em as-
sociação com aquilo que ela evoca de uma realidade situada 
além dos sentidos (BOWRA apud BALAKIAN, 1943, p. 5).

A expansão desta estética literária deve-se, também, ao discur-
so que utilizavam. Os temas abordados por meio dos símbolos, 
embora, retratassem a realidade europeia, por iniciar na França, era 
comum a qualquer sociedade. Falar da mulher, do feio, da igreja, 
da efemeridade da vida e da hipocrisia social, tornava a linguagem 
comum a vários poetas, independente da nacionalidade. Vemos 
em Baudelaire, por exemplo, temas que ultrapassam a França do 
século XIX que, conforme afirma Balakian, vão além da cor local 
e permanecem sendo inerentes a várias gerações. 

Baudelaire converte a poesia numa atividade intelectual em 
vez de emocional e sob este aspecto o poeta assume o papel 
de um sábio ou visionário no lugar de bardo. Com sua rede 
de sentidos e percepções superior, o poeta se inclina mais a 
decifrar do que transmitir ou comunicar o enigma da vida... 
Ele também leva a poesia a um nível mais cosmopolita, des-
de que os problemas universais que o poeta procura decifrar 
permaneçam após todas as cores locais terem sido removidas. 
(BALAKIAN, 1985, p. 41)    

O discurso simbolista chega a Portugal e ao Brasil, respectiva-
mente, em 1890 e 1893. Tendo como representantes iniciais Eu-
gênio de Castro em Portugal e Cruz e Souza com a publicação de 
Broquéis.  Contudo, tanto em Portugal como no Brasil esta nova 
estética não alcança o êxito europeu. A subjetividade poética não 
vai se adequar às expectativas sociais e políticas destas sociedades. 
O fato é que o grau de realidade das coisas percebido através dos 
sentidos, aquilo que foi o pulso condutor do movimento na Fran-
ça, não atende aos anseios nacionalistas de portugueses e brasilei-
ros. Portanto, o Simbolismo não representava um estilo literário 
que viesse a romper com os já consagrados nem tão pouco suscita 
a curiosidade de todos os atores do campo literário.
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O NÃO LUGAR DO SIMBOLISMO

Ao observarmos a linguagem simbolista e como ela se confi-
gura, percebemos que a maneira que é articulada por Baudelaire e 
seus contemporâneos na França imprime certa autonomia, desen-
volvendo-se a parte dos moldes literários padrões. Isso porque, o 
movimento simbolista se apresenta de maneira distinta das outras 
correntes literárias (Realismo e Parnasianismo) já consagradas no 
campo literário do século XIX. Baudelaire e seus contemporâneos 
iniciam uma nova estética poética que foge dos pressupostos filo-
sóficos do século. 

Sobre isso Pierre Bourdieu em As regras da arte afirma que: 
“Flaubert, como se sabe, contribuiu muito, com outros, Baude-
laire especialmente, para a constituição do campo literário como 
mundo à parte, sujeito as suas próprias leis” (BOURDIEU, 1996, 
p. 64). Com isso o autor atesta que só é possível haver uma verda-
deira revolução na arte se houver uma afirmação “da revolta e da 
resistência” de forma clara. Afinal para ele “as virtudes de revolta 
e de resistência devem afirmar-se com toda a clareza, redescobrir 
os princípios esquecidos, ou renegados, da liberdade intelectual” 
(BOURDIEU, 1996, p. 64). 

Vemos com o filósofo que o crescimento industrial, tecno-
lógico e a ascensão da burguesia, formada por “novos-ricos sem 
cultura dispostos a fazer triunfar em toda a sociedade os poderes 
do dinheiro e sua visão do mundo profundamente hostil às coisas 
intelectuais” (BOURDIEU, 1996, p. 64); faz com que o campo li-
terário fique sujeito a uma “subordinação estrutural” imposta pelo 
mercado. Assim, iniciam-se mecanismos de trocas e articulações 
entre os campos político, econômico e literário. Os artistas passam 
a se subordinar às imposições do campo de poder para encontra-
rem legitimação e os que assim não fazem são excluídos. 

Portanto, a autonomia da arte é para Bourdieu a gênese da 
constituição do campo artístico, literário e de todo campo intelec-
tual, isso porque permite que estes campos tenham suas próprias 
regras. O “campo literário”, então, estrutura seus próprios meca-
nismos que determinam sociologicamente o que tem “valor” ou 
não dentro dele. No entanto, mesmo sendo um campo autônomo 
é dependente de outros campos como os: cultural, econômico e 



198

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

político. 
Para que possamos entender melhor como a estética simbolis-

ta nascida na França se desenvolve no Brasil e em Portugal, através 
de uma perspectiva diferente da do campo literário francês, faz-se 
necessário adotar a noção de “campo” e “espaços dos possíveis” 
de Bourdieu (1996). Bem como a análise das condições de emer-
gência do discurso literário, conforme nos assinala Dominique 
Maingueneau (2006).   

Retomando Bourdieu (1996) vemos que o espaço pertencente 
ao “campo literário” detém o tipo de capital que está em jogo e 
que se impõe sobre os atores, de acordo com a posição que ocu-
pam dentro dele. Bourdieu vai dizer então que: 

O campo literário (etc.) é um campo de forças a agir sobre to-
dos aqueles que entram nele, e de maneira diferencial segun-
do a posição que aí ocupam (seja, para tomar pontos muito 
afastados, a do autor de peças de sucesso ou a do poeta de 
vanguarda) ao mesmo tempo que um campo de lutas de con-
corrência que tendem a conservar ou a transformar esse cam-
po de forças. E as tomadas de posição (obras, manifestos ou 
manifestações políticas etc.), que se pode e deve tratar como 
um “sistema” de oposições pelas necessidades da análise, não 
são o resultado de uma forma qualquer de acordo objetivo, 
mas o produto e a aposta de um conflito permanente. Em ou-
tras palavras, o principio gerador e unificador desse “sistema” 
é a própria luta (BOURDIEU, 1996, p. 262 e 263).

Desta maneira, as necessidades do campo vão agir sobre os 
atores que nele entram e as tomadas de posição estabelecerão uma 
luta constante que depende de fatores internos e externos ao cam-
po. O “espaço dos possíveis” será determinado pela “lógica” do 
campo literário. Esta é percebida por “um sistema de categorias 
(sociais)” que exercem suas possibilidades e condições de aceita-
ção de acordo com o momento histórico e o espaço que ocupam. 
Ou seja, para Bourdieu: “os conceitos de gêneros, de escolas, de 
maneiras, de formas, definem e delimitam o universo do pensável 
e do impensável” (BOURDIEU, 1996, pp. 266 e 267).  

Nesta mesma linha de abordagem Maingueneau (2006) formu-
la uma análise acerca da obra literária visando observar os textos 
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como “enunciados” que são sustentados pela “atividade social, re-
metendo as palavras a lugares, distribuindo o discurso numa mul-
tiplicidade de gêneros cujas condições de possibilidade, rituais e 
efeitos têm de ser analisados” (MAINGUENEAU, 2006, p. 37). 
O autor de o Discurso Literário coloca o texto literário no lugar de 
discurso, aproximando-o da fala e retirando da literatura o status 
de “sagrado”. Há, então, uma análise mais profunda das “múlti-
plas dimensões da discursividade”. O autor procura compreender 
a obra por meio do discurso que apresenta e as condições que ele 
emerge. Conforme o autor: 

Em vez de relacionar as obras com instâncias bastante afas-
tadas da literatura (classes sociais, mentalidades, eventos 
históricos, psicologia individual, etc.), refletir em termos de 
discurso nos obriga a considerar o ambiente imediato do tex-
to (seus ritos de escrita, seus suportes materiais, sua cena de 
enunciação...) (MAINGUENEAU, 2006, p. 44). 

É possível perceber que Maingueneau analisa o discurso lite-
rário principalmente pela ótica do “ambiente imediato do texto”, 
ou seja, o momento exato que o texto ou a manifestação literária 
surgem. Neste aspecto, tanto Bourdieu como Maingueneau irão 
remeter a produção da obra literária a um setor delimitado da so-
ciedade, que “segue regras específicas” ao “campo literário” ou 
“ao espaço literário” respectivamente. A emersão de uma dada 
obra literária estará atrelada às “normas e relações de força do 
local onde surge”. De acordo com o autor, “ainda que a obra te-
nha a pretensão de ser universal, sua emergência é um fenômeno 
fundamentalmente local” e “é nesses lugares que ocorrem verda-
deiramente as relações entre o escritor e a sociedade, o escritor e 
sua obra, a obra e a sociedade” (MAINGUENEAU, 2006, p. 94). 

Maingueneau, logo, estabelece dois espaços interdependentes 
o “espaço associado” e o “espaço canônico”, afirmando que am-
bos são “indissociáveis, mas que não estão no mesmo plano: um 
espaço canônico e um espaço associado” (grifos do autor). Isso porque 
“o espaço associado não é um espaço contingente que se somaria a 
partir de fora ao espaço canônico: os espaços canônico e associado 
alimentam-se um do outro sem, contudo, possuir a mesma natu-
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reza”. Portanto, o escritor precisa se posicionar no campo literário 
para reivindicar sua autonomia, no entanto, “a natureza do espaço 
associado varia de acordo com o espaço canônico”, dependendo 
dos mecanismos de regulação estabelecidos pelo campo literário 
(MAINGUENEAU, 2006, pp. 143 e 144). 

OS CAMPOS LITERÁRIO BRASILEIRO E PORTUGUÊS

Quando o Simbolismo chega ao Brasil se depara com uma 
busca incessante por uma literatura nacional, o que provoca um 
confronto de ideologias entre o movimento e as correntes que se 
adequavam a essa busca. Enquanto o campo literário brasileiro 
tentava estabelecer-se e construir uma história literária própria, o 
Simbolismo  tentava subverter os moldes clássicos por meio de 
um discurso mais subjetivo e universal.  Era, então,  necessário 
descrever a vida e os costumes contemporâneos pautados na nova 
fase pós-abolição e recém-republicana, procurando ressaltar o ele-
mento nacional e a originalidade baseada nas novas expectativas 
daquela sociedade. Coube, então, ao Realismo/Naturalismo e ao 
Parnasianismo esta função.  

A temática simbolista não poderia ser compreendida neste 
cenário patriótico. Ora um discurso que exaltava a morte como 
vemos em Ironia de lágrimas de Cruz e Souza (um dos poucos po-
etas simbolistas a ter algum reconhecimento no Brasil) não seria 
algo aceito pela sociedade brasileira que ainda estava tentando se 
encontrar, mas que mantinha o conservadorismo trazido pela co-
lonização cristã europeia. 

Ironia de Lágrimas

Junto da morte é que floresce a vida!
Andamos rindo junto a sepultura.
A boca aberta, escancarada, escura
Da cova é como flor apodrecida.

A Morte lembra a estranha Margarida
Do nosso corpo, Fausto sem ventura…
Ela anda em torno a toda criatura
Numa dança macabra indefinida.
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Vem revestida em suas negras sedas
E a marteladas lúgubres e tredas
Das Ilusões o eterno esquife prega.

E adeus caminhos vãos mundos risonhos!
Lá vem a loba que devora os sonhos,
Faminta, absconsa, imponderada cega!
(SOUZA, 2008, p. 525)

Logo, as linguagens eram distintas e não havia interesse da crí-
tica literária e tampouco do público leitor em temáticas que não 
abordassem a realidade e o nacionalismo. 

Com o propósito de colocar a cultura brasileira em evidência, 
começa-se um trabalho crítico que fortificará o ideário nacionalis-
ta. Alfredo Bosi discorre sobre a geração de críticos que começa a 
escrever no fim do século e sobre o novo espírito que implemen-
tam:

É toda uma geração que começa a escrever por volta de 1875-
80 e a afirmar o novo espírito crítico, aplicando-se às várias 
faces da nossa realidade: Capistrano de Abreu no trato da 
história; Silvio Romero, cobrindo com sua fortíssima paixão 
intelectual a teoria da cultura, as letras, a etnografia e o folclo-
re; Araripe Jr. e José Veríssimo, voltados de modo intensivo 
para a crítica (...) (BOSI, 1994, p.245). 

A partir deste momento a história e a literatura começam a 
se tornar material de análise dentro do território brasileiro para 
constituir uma história literária nacional, o que seria o maior sím-
bolo de uma identidade própria. Zilberman afirma que “A história 
da literatura brasileira nasceu com o país a que se referia” (ZIL-
BERMAN, 1999, p. 25), evidenciando o nascimento da literatura 
considerada própria do Brasil. E continua:

O gênero da historiografia tomava forma nas primeiras déca-
das do século XIX, e sua aplicação à arte da palavra ainda se 
fazia de modo incipiente, quando o Brasil proclamou, em alto 
e bom som, a separação política de Portugal, constituindo go-
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verno e Estado independentes. (ZILBERMAN, 1999, p. 25)

Com o nascimento da história literária no Brasil a procura por 
uma identidade nacional é fortalecida, pois encontra espaço para 
responder às necessidades ideológicas do país que crescia e criava 
sua história e sua literatura. As histórias da literatura brasileira se 
confundiam com o projeto identitário nacional, através de uma 
tomada de posição a favor de uma literatura autêntica. 

Este anseio por uma identidade literária tem de certa forma, 
sua origem em Ferdinand Denis. O francês veio para o Brasil no 
início do século XIX e encantado com o exótico país americano 
publicou um texto que é considerado uma das maiores influências 
para o desenvolvimento da consciência nacional, Resumo da história 
literária de Portugal, seguido do resumo da história literária do Brasil (1826). 
O livro torna-se um marco para o sentimento nacionalista, pois o 
europeu dissocia a literatura brasileira da portuguesa desde seu tí-
tulo. O autor se torna uma espécie de guia para os artistas e intelec-
tuais do século XIX, não só porque foi um dos primeiros a apontar 
o caráter nacional e independente de nossa literatura, como tam-
bém por se tratar de um francês que fizera um ensaio crítico sobre 
o país para os europeus. Isso certamente atribuiu maior valor ao 
texto no Brasil, tendo em vista a importância cultural da Europa e 
principalmente da França neste tempo. Zilberman em artigo inti-
tulado “Ferdinand Denis e os paradigmas da história da literatura” 
(2006) diz que quanto aos seus objetivos Denis escreveu “seu li-
vro com o pensamento no leitor francês” e que “provavelmente, 
não cogitava que o grande público fosse escolher seu livro, mas 
esperava que seus compatriotas acompanhassem seu raciocínio” 
(ZILBERMAN, 2006, p. 141). 

A autora descreveu algumas passagens da obra de Denis e em 
uma delas nos chamou a atenção a sua intenção doutrinária. Há 
um forte empenho em influenciar o pensamento dos leitores a res-
peito da importância de se valorizar a literatura de cada nação, atra-
vés de palavras de “ordem emanadas das concepções românticas”. 

Aliás, pela marcha que seguíamos, nossas ideias deviam se 
alargar; nossos conhecimentos se desenvolveram; sentimos o 
movimento geral; submetidos a seu poderio, vimos que cada 
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século, cada país tem seu gênero de belezas literárias; que os 
acontecimentos políticos influenciam seus espíritos, assim 
como o clima; que todas as formas distintivas de estilo devem 
ser conservadas; que, estudando as literaturas, enfim, era pre-
ciso estudar o gênio das nações, e que esse, julgado até então 
com espírito prevenido, deveria sê-lo sem preconceitos. En-
tão a crítica se elevou, rejeitou as discussões de palavra para se 
entregar ao exame dos pensamentos; aumentando o círculo 
de suas observações, ela destinou a cada povo o caráter que o 
distinguia (DENIS apud ZILBERMAN, 2006, p. 142).

A literatura teria que se posicionar a favor das características 
brasileiras. Porém, é exatamente na contramão da política iden-
titária brasileira que o Simbolismo tenta se instaurar no campo 
literário. E é esta falta de assimilação do ideário nacionalista que o 
torna um movimento desprestigiado, sem aceitação da sociedade 
e da crítica.

Sendo assim, é por meio da crítica oficial da época que o Sim-
bolismo recebe maior negativa. Bosi afirma que a crítica oficial do 
fim do século XIX, que era representada por Sílvio Romero, José 
Veríssimo e Araripe Jr, era hostil ao movimento, sendo por vezes 
tolerante e simpática à figura de Cruz e Souza. E segue dizendo 
que isso devia-se ao fato de que não poderiam apoiar uma corrente 
que se “afirmara contra o Realismo em literatura e o Positivismo 
em filosofia” (BOSI, 1994, p. 295).  

A problemática simbolista está justamente no embate entre es-
tas correntes, porque o movimento subverte a razão e a ciência, 
recriando novos mundos e novas realidades, por meio das corres-
pondências. Isso faz com que o Simbolismo não abale as estru-
turas materialistas e realistas firmadas pelas correntes positivistas 
no Brasil. Sua estética, assim, não fora compreendida, já que não 
retratava a realidade através de elementos descritivos e aparente-
mente não representava o nacional; logo, não tinha função social.

A respeito do Simbolismo português, notamos que ele nas-
ce a partir das ideias dos simbolistas franceses, pois assim como 
Baudelaire, Verlaine e Mallarmé, alguns poetas portugueses esta-
vam insatisfeitos com a realidade social que tinham ao seu redor 
e buscavam respostas sobre o futuro da nação. O desejo de trans-
formação leva os portugueses a uma visão menos cientificista da 
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realidade que colabora para os ímpetos revolucionários e o encon-
tro com valores estéticos adormecidos. Portanto, nessa atmosfera, 
baseado no sentimento decadente francês, nasce o Simbolismo em 
Portugal. 

A ânsia por transformações em Portugal é grande. O prefácio 
de Oaristos, de Eugênio de Castro (1890), traça os passos para tal 
modificação dentro do campo literário. Segundo Massaud Moi-
ses (1960), este prefácio representa a plataforma doutrinária do 
Simbolismo português, porque predetermina os pressupostos do 
Simbolismo em terra portuguesa. 

(...) Com duas ou três luminosas excepções, a Poesia portu-
guesa contemporânea assenta sobre algumas dezenas de co-
çados e esmaiados lugares-comuns. Tais são: olhos cor do 
céu, olhos comparados a estrelas, lábios de rosa, cabelos  de 
ouro e de sol, crianças tímidas, tímidas gazelas, brancura de 
luar e de neve, mãos patrícias, dentes que são fios de pérolas, 
colos de alabastro e de cisne, pés chineses, rouxinóis medro-
sos, brisas esfolhando rosas, risos de cristal, cotovias soltando 
notas também de cristal, luas de marfim, luas de prata, searas 
ondulantes, melros farçolas assobiando, pombos arrulhado-
ras, andorinhas que vão para o exílio, madrigais dos ninhos, 
borboletas violando rosas, sebes orvalhados, árvores esque-
léticas, etc. No tocante a rimas, uma pobreza franciscana: lá-
bios rimando sempre com sábios, pérolas com cérulas, sol 
com rouxinol, caminhos com ninhos, nuvens com Rubens 
(?), noite com açoite; um imperdoável abuso de rimas em ada, 
ado, oso, osa, ente, ante, ão, ar, etc. No tocante a vocabulário, 
uma não menos franciscana pobreza: talvez dois terços das 
palavras, que formam a língua portuguesa, jazem absconsos, 
desconhecidos, inertes, ao longo dos dicionários, como tare-
cos sem valor em loja de arrumação (CASTRO, 1890, s.p.).

O prefácio de Eugênio de Castro é um verdadeiro manifesto 
da nova estética simbolista. O autor tenta a partir dele mudar os 
rumos da poética portuguesa, enveredando por discussões sobre 
a rima, o ritmo dos versos e o vocabulário utilizado. No entanto, 
tem-se registro da manifestação simbolista antes do livro de Eu-
genio de Castro, já que as revistas Os Insubmissos e Boémia Nova, 
de 1889, já anunciavam as inovações temáticas e estético-formais 
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iniciadas na poesia francesa. Mas o Simbolismo português não se 
instaura somente como uma transformação estilística, há também 
uma profunda conscientização da condição humana e indagações 
acerca das certezas cientificistas afirmadas pelo Realismo. De acor-
do com Amora, a literatura do Simbolismo vai além da “revolução 
nos domínios da poesia” indo segundo ele: 

Contra a concepção materialista do Homem (apenas orga-
nismo produzido e conduzido pelo determinismo das leis de 
um universo mecânico), a literatura desta época impôs uma 
concepção que resultou em ser a reposição da certeza de que 
a criatura humana não é conduzida precipuamente pelos im-
perativos das leis da Natureza, mas pelas forças de sua espiri-
tualidade, ou mais precisamente, pelo sentimento, pela moral, 
pela inteligência, pelo subconsciente, pelo inconsciente, pelo 
mistério dos instintos (AMORA, 1961, p. 23).    

 Portanto, o novo espírito libertador dos sentimentos mais 
profundos do homem fazia-se presente em diversas manifestações 
literárias e segundo Amora: “Em todos os casos a luta por romper 
limitações impostas à liberdade do mundo interior; a libertação, 
enfim, de forças violentas da personalidade e da espiritualidade” 
e que, segundo o autor, “causava intensos dramas sentimentais e 
morais” (AMORA, 1961, p. 24).     

Este sentimento de libertação das “forças violentas da per-
sonalidade” é a representação do Decadentismo francês que, em 
Portugal, não é uma estética separada da do Simbolismo; na verda-
de o Decadentismo é a base filosófica da poética simbolista. Isso 
porque o sentimento de decadência sentido em toda Europa em 
Portugal é sentido de maneira mais intensa, pois além das mu-
danças ocorridas em toda a Europa no fim do século no país a 
situação estava ainda mais séria, devido ao declínio econômico, 
político e cultural. Deste modo, as estéticas do Decadentismo e do 
Simbolismo em Portugal andam juntas, tornando-se um só movi-
mento o Decadentismo-Simbolismo, como Benjamim Abdala Jú-
nior o denomina em Literatura de Língua Portuguesa: marcos e marcas, 
Portugal, onde  o  autor  afirma que o surgimento deste movimento 
está atrelado: “à decadência do regime liberal-conservador da Re-
generação” que, “após o Ultimato, afirmou-se uma reação idealista 
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contra o Realismo-Naturalismo, identificado com o progressismo 
burguês que só beneficiava o grande capital” (ABDALA, 2007, p. 
239). Percebemos, então, que a estética decadentista se incorpora 
tão bem ao idealismo dos poetas finisseculares portugueses, por-
que encarna perfeitamente o sentimento lusitano de decadência, 
tendo em vista o passado glorioso das navegações e que agora já 
parecia uma utopia distante. 

É contra o realismo poético e a realidade decadente portugue-
sa que o Simbolismo - ou como Abdala chama Decadentismo-
-Simbolismo -, incorpora o espírito decadentista baudelairiano. 
Sendo possível encontrar o sentimento decadentista em poemas 
de António Nobre, por exemplo, onde o autor associa o passado 
glorioso da nação à memória da infância. 

Em certo Reino, à esquina do Planeta,
Onde nasceram meus Avós, meus Paes,
Há quatro lustres, viu a luz um poeta
Que melhor fora não a ver jamais.

Mal despontava para a vida inquieta, 
Logo ao nascer, mataram-lhe os ideaes, 
Á falsa-fé, n’uma traição abjecta,
Como os bandidos nas estradas reaes!

E, embora eu seja descendente, um ramo
D’essa arvore de Heroes que, entre perigos
E guerras, se esforçaram pelo Ideal:

Nada me importas, Paiz! Seja meu Amo
Carlos ou Zé da Th’ereza...Amigos,
Que desgraça nascer em Portugal! (NOBRE, 1931, p. 144)

E, no poema San Grabriel de Camilo Pessanha onde, também, 
identificamos o sentimento de decadência da nação, mas associado 
a um sentimento de decadência pessoal. 

SAN GABRIEL 
                           I
Inútil! Calmaria. Já colheram 
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As velas. As bandeiras sossegaram, 
Que tão altas nos topes tremularam, 
_ Gaivotas que a voar desfaleceram. 

Pararam de remar! Emudeceram! 
(Velhos ritmos que as ondas embalaram) 
Que cilada que os ventos nos armaram! 
A que foi que tão longe nos trouxeram? 

San Gabriel, arcanjo tutelar, 
Vem outra vez abençoar o mar, 
Vem-nos guiar sobre a planície azul. 

Vem-nos levar à conquista final 
Da luz, do Bem, doce clarão irreal. 
Olhai! Parece o Cruzeiro do Sul! (PESSANHA, 1989, p. 5)

Os poetas do Simbolismo irão explorar ao máximo este espí-
rito decadente através da abordagem de temas que transcendem o 
cotidiano e o social, afastando-se assim ainda mais da filosofia do 
Realismo. Neste aspecto o Simbolismo em Portugal se assemelha 
ao do Brasil, pois ambos rejeitaram o romance realista em prol de 
uma poética do espírito. E é justamente este o motivo pelo qual o 
movimento não encontrou representatividade no campo literário 
brasileiro nem tampouco no campo literário português. Além dis-
so, em Portugal a modernidade anunciada assustava os portugue-
ses, devido ao sentimento de estar à margem desta modernidade. 
A. H. de Oliveira Marques descreve o atraso de Portugal perante 
as outras nações europeias no início do século XX:  

En 1910 había en Portugal cerca de 1300 mil propietarios 
rurales, número que se mantenía sensiblemente igual dieciséis 
años más tarde. En el panorama general europeo, el país con-
taba, así, con un porcentaje de propietarios de tierra mucho 
más elevado que en otras naciones, especialmente Bélgica, 
Francia o Inglaterra (MARQUES, 1974, p. 152).

O autor continua, descrevendo o atraso do progresso da nação 
portuguesa:
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La revolución industrial de los siglos XVIII y XIX se refle-
jó moderadamente en Portugal, país mal provisto de hierro, 
carbón y otras materias primas básicas que siempre tenía que 
importar. El número de fábricas, la producción de artículos 
manufacturados   y   el   personal  obrero  empleado   tuvieron   
cifras  muy  bajas  a comienzos del siglo XX, sobre todo en 
comparación con otros países de Europa (...) (MARQUES, 
1974, p. 153).

Notamos que o Simbolismo português expressava a angústia 
causada pelo tempo que na modernidade mostra-se implacável, 
pois a nação estava à margem do progresso dos outros países eu-
ropeus, além de viver internamente uma forte crise política e eco-
nômica. O tempo era cruel para os portugueses, mostrava-lhes que 
o passado glorioso das grandes navegações já não mais voltaria e 
o futuro era incerto.  Portanto, os portugueses estavam imbuídos 
de um sentimento patriótico em reação ao progresso cosmopolita 
desenfreado, para o qual Portugal não estava preparado e contra a 
decadência “material e moral” do país. Amora declara, então, que 
o “movimento nacionalista português” se desenvolveu em dois 
sentidos diferentes:

a) de um lado, empenhou-se a campanha nacionalista no re-
exame e no estudo da realidade nacional, quer do ponto de 
vista étnico, antropológico, linguístico, geográfico e histórico, 
quer, muito especialmente, dadas as veementes sugestões do 
espiritualismo em moda, do ponto de vista das peculiaridades 
e dos valores da Alma Lusíada; b) de outro lado, o movimen-
to nacionalista desdobrou-se no sentido de um verdadeiro 
apostolado de fé nas possibilidades da gente portuguesa para 
superar a crise material e moral em que se precipitara o país 
(AMORA, 1961, p. 20).

Amora relata um período na história social e literária por-
tuguesa, em que era quase impossível se desligar do sentimento 
nacionalista. No entanto, este sentimento era representado de 
forma diferente pelos simbolistas. Estes refletiam suas angústias 
em relação à sociedade portuguesa através da subjetividade e da 
individualidade. Porém de certa forma andavam lado a lado os 
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decadentistas-simbolistas e os nacionalistas. Assim, havia uma in-
terinfluência compreensível; afinal, viviam a mesma atmosfera de 
transformações. Como Amora afirma: “a literatura de intenções 
nacionalistas alimentou-se fartamente desses novos achados da 
alma” (AMORA, 1961, p. 24).  

A questão da expressão do nacionalismo no Simbolismo nos é 
clara, quando Camilo Pessanha deita seu olhar sobre os questiona-
mentos da vida ele está transmitindo seus sentimentos patrióticos 
em relação a sua terra natal ou a qualquer espaço que pertença. 
Através das indagações de ordem transcendental, aquelas que fo-
gem à lógica real e objetiva, os simbolistas demonstram sua insatis-
fação com o tempo. O tempo simboliza mais que o presente atraso 
português (em relação ao progresso europeu) e que a saudade do 
passado de glórias; ele representa a incerteza e a dúvida com rela-
ção ao futuro. 

A forma simbolista de manifestar a insatisfação com a socieda-
de não é bem compreendida em Portugal, pois seus contemporâ-
neos vão associá-la a uma busca pelo culto do estilo e da arte pela  
arte. Na  verdade,  realmente  não  há  uma  intenção  de  servir  ao  
mundo  e  à sociedade, mas por que isso deveria ser uma obriga-
ção? Todavia, há ainda um culto da arte como aquela que precisa 
responder as necessidades histórico-sociais e, assim, fazer sentido. 

Entendemos deste modo, que os mecanismos de legitimação 
no campo literário português do final do século XIX instituíam 
como representativa uma literatura que tivesse uma intenção so-
cial e patriótica explícita. Veremos, em Fernando Guimarães em 
Simbolismo, modernismo e vanguardas (2004) que a crítica da época 
acreditava que os simbolistas tratavam a arte como algo à parte 
do social, daí o pouco crédito que conseguiram angariar. Assim, 
ele diz que: “Manuel da Silva Gaio, um crítico contemporâneo de 
Eugénio de Castro, analisando a obra deste poeta, reconheceu que 
nele se encontra o ‘ascendente do esteta’”. E continua afirmando 
que a poesia simbolista “faz prevalecer o culto do estilo que assim 
se antepõe à noção de caráter; se para os outros a Arte é uma 
função da Vida, para ele Vida é função da Arte; tal referência à 
arte torna possível a objectividade das figuras”. Depois destas afir-
mações, o autor conclui dizendo que: “estas opções abrem cami-
nho à exploração de um mundo imaginário que não podia deixar 
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de entrar em conflito com os hábitos da literatura desse tempo” 
(GUIMARÃES, 2004, p. 21).       

A última afirmação de Guimarães nos deixa clara a imposição 
do campo literário finissecular em Portugal. Concordamos com o 
autor quando ele afirma que o estilo simbolista não poderia “dei-
xar de entrar em conflito com os hábitos da literatura” da época, 
pois os simbolistas não procuraram legitimar-se quanto ao discur-
so explícito da nacionalidade e do patriotismo. Para os simbolistas, 
não bastava interpretar o que viam passivamente, como um mero 
espelho da sociedade, era preciso subverter a razão e a realidade 
tida como normal. E é exatamente nisso que consiste a confusão 
de uma arte pela arte em detrimento de uma arte engajada. Os sim-
bolistas portugueses não procuravam fazer uma arte pura e culta 
ou uma arte engajada, na verdade sua arte era a expressão de seus 
ímpetos e não tinha uma intenção prévia. 

Por conseguinte, o movimento simbolista não teve uma boa 
recepção no campo literário português, porque não atendia as suas 
expectativas. Logo, a estética simbolista é o principal motivo de 
sua má recepção, pois não era compreendida em sua forma, nem 
em sua abordagem. Conforme Guimarães declara:

Talvez não haja aqui para os nossos olhos lugar para muitos 
sobressaltos, sobretudo se considerarmos aqueles leitores que 
passaram com maior ou menor proveito pelo Surrealismo. 
Mas um leitor que vivesse no final do século XIX teria previ-
sivelmente outra reação. Houve, com efeito, uma má recep-
ção da poesia simbolista (GUIMARÃES, 2004, p. 22).  

Outro aspecto interessante que notamos, e que nos dá uma 
noção da falta de prestígio do movimento em Portugal, é o que 
diz respeito a não ruptura do movimento com o Realismo. Mesmo 
que a forma dos versos inovasse a poesia, não havia uma proposta 
de revolução poética. Podemos perceber isso em Literatura portu-
guêsa, desenvolvimento histórico das origens à atualidade (1955) de Fidelino 
de Figueiredo quando declara que:

Não houve um choque violento entre os dois sistemas de ide-
ais literários, como houvera em 1865 e 1871 na introdução do 
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realismo, porque a força combativa e a fúria inovadora dessa 
literatura não podiam comparar-se às da época precedente, 
que era o reflexo em Portugal de uma das mais profundas 
reformas da mente humana (FIGUEIREDO, 1955, p. 359).

Também com Massaud Moisés, quando afirma que: “Entenda-
-se, porém, que não é tão plena a reviravolta, porquanto o pensa-
mento realista e naturalista continua vivo em alguns (...) a exercer 
sua influência até princípios do século XX” (MOISÉS, 1975, p. 
262).  E em Guimarães, declarando que: “A arte da sugestão, que 
os simbolistas tanto perseguiram, não assume o radicalismo da es-
crita surrealista” (GUIMARÃES, 2004 p. 22).  

A importância desta corrente foi durante muito tempo posta 
em questão ou, mesmo, regateada por se ter optado por uma 
leitura que tomava sobretudo em linha de conta os seus temas 
marcados pelo decadentismo, ou, então,  o  seu  formalismo,  
que era entendido como o esgotamento ou final esvaziamen-
to desses temas. (GUIMARÃES, 1990, p. 13) 

Retomando Maingueneau (2006) constatamos que o despres-
tigio do Simbolismo pode ser analisado através da cena enunciati-
va, pois, como afirma Celina Maria Moreira de Mello: “O campo 
revela-se um campo de batalha e a cena enunciativa, um palco em 
que se produzem os jogos de cena de instauração e legitimação da 
linguagem” (MELLO,  2006,  p. 29). 

Maingueneau vai determinar três cenas que “operam sobre 
planos complementares”: a cena englobante, que diz respeito ao 
tipo de discurso que será executado por um determinado texto; a 
cena genérica, que compreende aos diferentes gêneros do discurso 
e a cenografia, que representa o quadro em que a enunciação se 
apresenta (MAINGUENEAU, 2006).  

É nessa cenografia, que é tanto condição como produto da 
obra, que ao mesmo tempo está “na obra” e a constitui, que 
são validados os estatutos do enunciador e do co-enunciador, 
mas também o espaço (topografia) e o tempo (cronografia) 
a partir dos quais a enunciação se desenvolve (MAINGUE-
NEAU, 2006, p. 252).        
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Observando as “cenas” de Maingueneau, nota-se que o movi-
mento simbolista que surge e se desenvolve no Brasil e em Por-
tugal não pôde corresponder às imposições do campo literário a 
começar pela “cena genérica” que, naquele momento, privilegia-
va o Realismo. Este gênero atendia plenamente às expectativas 
do ideário nacionalista, porque, de acordo com Chiara e Rocha 
(2012), o Realismo tem por característica rejeitar tudo aquilo que 
não seja de ordem clara e objetiva, aquilo que pertença ao mundo 
pessoal do artista. Segundo as autoras René Wellek “considera que 
o realismo passa a tomar característica de um estilo a partir de um 
grupo de escritores cujo procedimento artístico” vai rejeitar “o 
fantástico, o feérico, o alegórico e o simbólico, o altamente estili-
zado, o puramente abstrato e decorativo”, portanto, “a rejeição do 
improvável, do puro acaso e de acontecimentos extravagantes”; 
o mundo é assim compreendido como “o mundo ordenado da 
ciência do século XIX, um mundo de causa e efeito, sem milagre, 
sem transcendência, mesmo que o indivíduo possa ter preservado 
uma fé religiosa pessoal” (WEELEK apud CHIARA e ROCHA, 
2012, p. 8). 

A outra cena que nos dá a real dimensão do não 
lugar do Simbolismo é a “cenografia” que conforme 
Maingueneau significa o próprio discurso e a roupa-
gem que assume atendendo a um determinado público 
e tempo. Em relação ao Simbolismo esta “cenografia” 
não acha lugar no campo literário brasileiro e nem no 
campo literário português, porque o seu discurso não 
atende às expectativas de seus co-enunciadores. 
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DO RIZOMA À FICÇÃO DE ANTÓNIO LOBO 
ANTUNES

Camila Savegnago1

O esplendor de Portugal, publicado em 1997, é o décimo quinto 
romance do escritor português António Lobo Antunes, umavoz 
forte, constante e intrigante da literatura portuguesa contemporâ-
nea. Com narrativas em que os limites do romanesco são subverti-
dos a todo o instante, Lobo Antunes assume a intenção de revolu-
cionar a arte do romance; seu trabalho, para além da atenção dada 
à forma, abarca questões políticas, sociais, históricas e demonstra 
excepcional exploração de dramas humanos, já que o escritor põe 
suas personagens a agir em situações limítrofes.

Ao longo dos anos, essa narrativa tem sido objeto de muitos 
estudos acadêmicos, especialmente trabalhos que analisam ques-
tões referentes à memória, à identidade, à história. Por isso, pro-
ponho uma leitura possível a esse romance calcada na ideia de 
rizoma. Como a escrita romanesca de Lobo Antunes apresenta 
peculiaridades: a sobreposição de planos temporais memorialísti-
cos, a diversidade de vozes e de pontos de vista narrativos, o imbri-
camento de níveis espaço-temporais distintos, a complexificação 
das personagens, aliadas a problemáticas históricas e existenciais, 
o desenvolvimento desse estudo recaiu sobre o levantamento de 
questões históricas, políticas, sociais, envolvidas com a narrativa 
de O esplendor de Portugal. Além disso, focou-se na análise da técnica 
romanesca antuniana, partindo do estudo de categorias tradicio-
nais da narrativa: tempo, espaço, personagem, narrador, enredo. 
Tal processo nos permitiu observar com mais clareza os diversos 
agenciamentos, as várias dimensões, estratos e conexões presen-
tes na história narrada, deslindando sua composição rizomática e 
alguns dos seus efeitos semânticos. A partir disso, iluminaram-se 
também as relações rizomáticas entre texto e mundo.

À primeira vista, o argumento desenvolvido nessa narrativa é 
relativamente simples: a trajetória de uma família de colonizadores 
1 Mestre em Estudos Literários (2017) pelo PPG-Letras da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) com a dissertação intitulada “A escrita rizomática: para uma 
leitura de O esplendor de Portugal, de António Lobo Antunes”.
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portugueses em Angola. No entanto, algumas páginas lidas são su-
ficientes para que se perceba a complexidade desse texto. Temos, 
em linhas gerais, uma história contada por quatro narradores-per-
sonagens que pertencem a mesma família, e todas as ações giram 
em torno das suas vivências e das lembranças de diversas situações 
em diferentes contextos de tempo e espaço. A personagem-narra-
dora que ganha mais destaque na história é Isilda, a matriarca da 
família, seguida pelos seus três filhos: Carlos, Clarisse e Rui. A mar-
cação temporal do romance recobre os anos 1978 a 1995, todavia 
há incursões, por meio de recordações, a um tempo mais remoto, 
com remissões aos períodos de colonização, guerra colonial,des-
colonização e guerra civil em Angola. Os eventos se desenvolvem 
essencialmente em dois espaços distintos: o apartamento na Aju-
da, em Portugal, e a fazenda na Baixa da Cassanje, em Angola. A 
história se assenta na narração de aspectos pessoais, de dramas 
interiores vividos pelas personagens, e é permeada por questões 
que remetem ao contexto histórico, social, político, cultural de am-
bos os países. As ações não são narradas em ordem cronológica, 
tampouco há linearidade na história contada. Além disso, elipses, 
cenas resumidas a uma única imagem ou fala, rememoração ca-
ótica de eventos, o não dito, os silêncios, o apenas sugerido, são 
alguns aspectos que dificultam a apreensão da história, bem como 
a tentativa de estabelecer um sentido unívoco ao final da obra. Falo 
em tentativa de estabelecer um sentido, pois o que resta ao final 
da leitura são questionamentos, incertezas, uma multiplicidade de 
possibilidades de interpretação. Não conseguimos fixar um retrato 
fiel de cada personagem, traçar características de caráter ou emitir 
um juízo de valor sobre suas atitudes, mal conseguimos perceber 
qual é o momento da enunciação, tamanha estratificação de níveis 
espaço-temporais. Temos a impressão de que o texto estrutura-se 
como um mapa composto por linhas, algumas das quais tentam 
fixar sentidos enquanto outras tendem a libertá-los, formando li-
nhas de fuga na narrativa. Tais linhas encontram-se num constante 
movimento de aproximação, afastamento, cruzamento, resultando, 
assim, em sentidos fluídos, ou seja, sentidos que podem ser cons-
truídos, desconstruídos, reconstruídos ao longo da narrativa. Ten-
do isso posto, empreendemos uma análise do romance O esplendor 
de Portugal, à luz do conceito de rizoma desenvolvido por Deleuze 
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e Guattari, no livro Mil Platôs (1980).
Deleuze e Guattari se apropriam de termos da área da botânica 

para explicar a um nível filosófico o que compreendem por rizo-
ma. O rizoma, botanicamente falando, é uma estrutura presente 
em algumas plantas cujos brotos podem ramificar-se em qualquer 
ponto e transformar-se em um bulbo ou um tubérculo. Um bom 
exemplo de planta com composição rizomática é a grama. Impor-
tante salientar que a estrutura rizomática não deve ser confundida 
com a estrutura arbórea, pois essa remete à filiação, genealogia, 
unidade, já o rizoma tem a capacidade de conectar um ponto a 
qualquer outro ponto, sem um centro, sem raiz pivotante, ou seja, 
sem uma unidade que sirva de pivô. Um rizoma, nesse sentido, 
não começa nem termina, ele se encontra sempre no meio, for-
mando uma espécie de cadeia, ou teia, e se desenvolve essencial-
mente na horizontalidade, assim qualquer ponto de um rizoma 
pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. Para os autores, 
num processo rizomático, não há nada de ponto de origem ou de 
princípio primordial comandando todo o pensamento; portanto, 
nada de avanço significativo que não se faça por bifurcação, en-
contro imprevisível, reavaliação do conjunto a partir de um ângulo 
inédito. Num rizoma não há proposições mais importantes do que 
outras, ele chega a se aproximar de um quase anti-método, já que 
prima pela experimentação, pela ampliação da construção de um 
pensamento, em forma de linhas, afastando-se de qualquer forma 
de enquadramento, de uma lógica de desenvolvimento com início, 
meio e fim.

Uma vez inseridos no universo intempestivo e rizomático de 
escrita de O esplendor de Portugal, observamos os vários agenciamen-
tos com os quais essa narrativa (também um agenciamento) esta-
belece conexões, formando uma série de relações múltiplas e he-
terogêneas. Importante compreender o livro como um espaço que 
engloba “acontecimentos vividos”, “determinações históricas”, 
“conceitos pensados”, “indivíduos, grupos e formações sociais”, 
e aceitar a escrita como um “encadeamento quebradiço de afetos 
com velocidades variáveis, precipitações e transformações sempre 
em correlação com o fora”. Se aceitarmos a definição do rizoma 
como um sistema aberto, aceitamos também que ele é formado 
não por essências, mas por circunstâncias.  Para estabelecer a re-
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lação entre estrutura rizomática e literatura, Deleuze e Guattari 
partem do pressuposto de que a obra literária (livro) é formada 
pela convergência de linhas de fechamento e de abertura. As linhas 
que apontam para certo fechamento são as de articulação, de estra-
tos, de segmentaridade, de territorialidades, já as de abertura, que 
apontam para a fuga, representam o movimento de desterritoria-
lização e desestratificação; elas são linhas opostas, mas convivem 
para que um livro se torne legível, apesar das experimentações a 
que é exposto. Conforme o movimento das linhas, é possível ob-
servar as velocidades de deslocamento que podem acarretar fe-
nômenos de retardamento relativo, lentidão ou de precipitação e 
ruptura. Portanto, um livro, para Deleuze e Guattari, é um agencia-
mento constituído por linhas e velocidades mensuráveis. Percebe-
mos assim que pensar a escritura é pensar a vida. A prática literária 
não é uma enunciação discursiva autônoma, mas o produto de um 
agenciamento coletivo de enunciação, com isso se vê a literatura 
como um fluxo em conexão com outros tantos fluxos. Os autores 
sugerem um olhar rizomático capaz de aceitar as múltiplas e he-
terogêneas conexões existentes, os inúmeros fluxos que se ligam 
e,  principalmente, a aceitação da liberdade, não do fechamento. 
Desse modo, verificamos de que modo a escritura de O esplendor 
de Portugal pode ser revisitada por uma análise rizomática. Assim, a 
proposta de leitura desse texto antuniano recaiu sobre a tentativa 
de visualizar/observar as circunstâncias envolvidas nessa produ-
ção literária: onde, como, quando isso se deu. Não objetivando a 
estabilização de sentidos, por meio de uma leitura e de uma com-
preensão integral, totalizadora, impossível ao livro rizoma.

Ao considerarmos complexa a forma narrativa de Lobo An-
tunes, também acabamos por considerar igualmente complexo o 
seu processo de leitura.Espera-se que o leitor perceba os deslo-
camentos sutis de vozes e perspectivas,às vezes várias dentro de 
um mesmo parágrafo, bem como as constantes descontinuidades 
espaço-temporais, além de ser capaz de perceber as entonações, 
as ambiguidades, a ironia, já que as marcações gráficas discursivas 
são praticamente abolidas. A esse tipo de texto que proporciona 
algo mais do que simplesmente o deleite do prazer literário Roland 
Barthes chama de texto de fruição.

 Nessa narrativa, na discussão de sua própria história, foi pos-
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sível vislumbraruma crítica ao colonialismo e à descolonização, 
centrada nos seguintes aspectos: relações de dominação, perda 
de identidade, destruição de afetos, realocação, preconceito racial, 
tortura, banalização da vida, violência, morte. A reatualização e 
a reavaliação da imagem nacional de Portugal, o questionamento 
sobre o que é ser português no e para o mundo, aliados a uma nova 
maneira de conceber a (H) história e a construção do discurso his-
tórico, encontram na literatura contemporânea e em parte da fic-
ção antuniana um valioso instrumento de problematização. Com 
isso, o autor problematiza a identidade tanto individual quanto co-
letiva do país, sendo possível vislumbrar uma imagem desmistifica-
da do indivíduo em relação a si mesmo e à comunidade que o cerca 
(CARVALHO, 2014, p. 12-13). Lobo Antunes deixou transparecer 
questões históricas, antropológicas, sociais, identitárias, que mar-
cam um processo de historização do seu discurso e, em O esplendor 
de Portugal, realiza uma releitura da história portuguesa de modo 
paradoxal uma vez que parte do abandono da história (de certa 
História) em prol de uma focalização nos sujeitos humanos em 
sua condição de dispersão. Mas, afinal, que sujeitos são esses? Que 
histórias são essas? Que mundo é esse? E como esses aspectos 
podem ser revisitados por uma leitura rizomática. 

Os textos lidos juntamente com a análise narrativa aponta-
ram para a existência de uma complexa forma de conexão entre o 
modo de composição linguístico-textual, as temáticas abordadas e 
o contexto histórico-social nessa narrativa antuniana. Em se tra-
tando de forma narrativa, destacamos que a Literatura Portugue-
sa Contemporânea, caracteriza-se essencialmente por uma nova 
forma de ver e representar o mundo e com qual a ficção de Lobo 
Antunes dialoga. O foco agora recai sobre o indivíduo e, o mais 
importante, em como a sua consciência percebe o mundo. Essa 
nova forma de percepção literária liga-se ao desmoronamento 
de uma prática romanesca tradicional que refletia a estabilidade 
de um mundo em equilíbrio, emerge uma prática romanesca que 
prima pela diversidade e fragmentação na composição narrativa, 
refletindo um mundo onde prevalecem incertezas, obscuridades, 
ambiguidades, um mundo onde as verdades cedem lugar a incerte-
zas. Desse universo, ganham vida sujeitos mais fluídos, múltiplos 
e heterogêneos, em forte conexão com o mundo interior e ex-
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terior; sujeitos que perdem seus contornos nítidos e conquistam 
a presença no mundo pelo seu discurso. Essas personalidades: 
presas ao seu cotidiano, envolvidas em situações banais, cercadas 
por trivialidades, produzem, através de suas narrações, um alarga-
mento da temática social e política e uma ampliação do fenômeno 
histórico. São narrativas propícias à problematização histórica e 
à revisitação do passado. Além disso, a rejeição da composição 
convencional da intriga, a multiplicidade de vozes acompanhada 
pela falência da instância narratorial e da função demiúrgica do 
narrador, o imbricamento de tempos e espaços diversos, reflete 
um plano de composição fragmentário e a impossibilidade de se 
chegar a uma totalidade de sentidos.

Desse modo, percebemos que há um alargamento das fron-
teiras narrativas e dos seus sentidos, bem como um deslocamento 
dos sentidos da História. A multiplicidade de vozes e perspectivas 
narrativas contribui para a profusão e instabilidade dos sentidos. 
Temos, em O esplendor de Portugal, quatro consciências narrativas 
que perambulam em um ambiente hostil, tentando se compreen-
der e compreender os outros, por meio de um fio confuso de re-
cordações.  Somadas a essas consciências, há outras consciências 
mais difusas (pai, avó, comandante da polícia) que emergem even-
tualmente e relatam a sua perspectiva sobre eventos, situações já 
narradas sob a perspectiva de outro narrador. A narradora perso-
nagem Isilda (mãe) narra a história da sua família de colonizadores 
(avós, pais), suas vivências em Angola e o tipo de relação que man-
tém com seus filhos, marido, empregados; seus sentimentos, seus 
medos mais terríveis. Porém,  a perspectiva narrativa da mãe que 
conta a sua ‘versão’ da história, é a todo momento ‘questionada’ 
por outras narrações como, por exemplo, o modo como é vista pe-
los seus três filhos (vozes narrativas principais): pouco carinhosa, 
violenta, protetora, traidora, autoritária. Mas também por outras 
vozes que emergem inesperado e rapidamente nos relatos dos nar-
radores principais: como o marido de Isilda que tentará explicar  
sua postura e passiva e covarde em relação à família, a fazenda e ao 
amante da esposa, postura tanto questionada pelos filhos ao longo 
dos seus relatos; a visão da mãe de Isilda sobre o casamento dela e 
o relacionamento com o amante; a voz do comandante de polícia, 
que é o amante, descrevendo sob sua perspectiva, como vê Isilda 
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e a relação entre eles. 
Notamos, nessa multiplicidade de vozes, a ocorrência de linhas 

de fuga, através da dispersão de perspectivas, e pontos de decalque 
que estabilizam alguns sentidos e são formados pelas repetições 
que podem voltar a se deslocar. Desse modo, não é possível des-
crever, delimitar esses sujeitos, o que resta é a dispersão de suas 
identidades. Tampouco é possível definir o ambiente, o mundo 
no qual se inserem, de modo que prevalecem circunstâncias, não 
essências, em um mundo apenas sugestionado. 

Essa breve exposição evidencia a presença de uma composição 
rizomática desse romance. Composição essa que se estende as suas 
várias categorias da narrativa: tempo, espaço, personagem, intriga, 
o que faz com que vejamos a escritura desse texto como um mapa 
aberto, desmontável, reversível.

Ao estudar a ficção literária portuguesa contempo-
rânea e a antuniana, observamos que estrutura e con-
teúdo narrativo estão mais do que conectados nos tex-
tos de Lobo Antunes, eles estão diluídos um no outro. V 
erificamos a presença de uma forma de composição rizomática na 
escritura da narrativa, também a encontraremos no que se refere 
ao conteúdo narrativo, tanto no âmbito do mundo interno do tex-
to literário quanto no mundo externo ao romance, o que permite 
que verifiquemos de que modo essa obra, em específico, faz rizo-
ma com o mundo. 

Por meio da análise, sabemos que a história narrada abrange 
um período de tempo relativamente longo, séc. XIX e XX, desde o 
contexto de colonização, descolonização e guerra civil em Angola 
e se estende ao contexto português com o retorno dos colonos 
brancos ao país, após a Revolução dos Cravos.  Todas as persona-
gens, sem exceção, ficam expostas a um ambiente hostil e de aguda 
violência em Angola. As situações de violência invadem o cotidia-
no, o mundo particular das personagens e são determinantes para 
a maneira como elas agem e experienciam suas vidas. A família de 
Isilda representa em uma esfera menor os colonizadores brancos 
que foram para Angola com o objetivo de enriquecer e exercer seu 
poder sobre os angolanos, colonizados. O espaço de convivência 
entre portugueses colonizadores e negros colonizados é de cons-
tante tensão e permeado por conflitos, de extrema violência. 
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Assim, para se manter no poder os colonos brancos acabaram 
por usar de excessiva violência contra os autóctones. Situação que 
se reverteu contra eles, quando ocorreu a descolonização e a inde-
pendência das colônias africanas, uma vez que passaram a ser per-
seguidos, perdendo suas terras, fazendas e expulsos de suas casas 
por grupos de guerrilha. A periculosidade da situação fez com o 
governo português organizasse ‘mutirões’ para retirar o mais de-
pressa possível os colonos portugueses de terras africanas. Temos 
acesso a essas informações relativas a um determinado contexto 
histórico pela perspectiva sensível de quem vivenciou esses confli-
tos nesse determinado espaço-tempo, por isso observamos nessa 
narrativa uma ampliação do fenômeno histórico, suas fronteiras 
tornam-se movediças e deslocadas. Além de problematizar o dis-
curso histórico e evidenciar o trágico dos sujeitos que vivenciam 
esses eventos e, na maioria das vezes, são apagados dos registros 
oficiais. Assim, verificamos, no romance, que a dispersão identitá-
ria dos sujeitos está ligada à desagregação familiar e à falência do 
regime colonial.

Ressaltando-se que essa problematização se dá essencialmente 
por meio fragmentos de memórias de tempos passados, em que 
predominam rastros de experiências individuais e sociais/coleti-
vas rememoradas, restos de memórias que se conectam com res-
tos de personalidades que se conectam com restos de estruturas 
sociais que se conectam com restos com linguagens... formando 
um sistema rizoma, aberto, múltiplo, heterogêneo, formado por 
linhas de intensidade e velocidades mensuráveis. Nesse contexto, 
de instabilidade de sentidos e conexões complexas, cabe ao leitor 
o deslindamento das linhas de fuga e de segmentaridade do texto, 
bem como a visualização da sua composição rizomática, aceitando 
a sua multiplicidade e heterogeneidade. 
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ANTERO DE QUENTAL ONTEM E HOJE: A 
EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA ESCRITA E DO DEBATE

Carolina Lopes Batista1

Desde 2015, a educação no Brasil vem sofrendo investidas re-
trógradas e cerceadoras dos políticos e grupos interessados que 
certas mudanças ocorram. No ano citado, surgiu o projeto de lei 
“Escola sem partido”, que abre possibilidades para que os debates 
políticos e o desenvolvimento de pensamentos e opiniões críti-
cas sejam vigiados e diminuídos, com a justificativa de evitar uma 
possível doutrinação e, citando o projeto, o “professor que dese-
ja transformar seus alunos em réplicas ideológicas de si mesmas” 
(BRASÍLIA, 2015, p. 7). Em 2016, a matéria de literatura portu-
guesa foi retirada da grade curricular do ensino médio e, neste ano, 
foi aprovada a Lei 13.415/2017 que trata da reforma do ensino 
médio, na qual artes, literatura, sociologia, história, entre outras 
disciplinas, não estão consideradas no ciclo básico, ou seja, nem 
todos os alunos serão obrigados a cursá-las. Além disso, profes-
sores sem diploma específico poderão ministrar mais de uma ma-
téria. 

Que uma reforma na educação era algo necessário, quase to-
dos os professores e pedagogos poderiam concordar, no entanto, 
essas, provavelmente, não seriam as primeiras medidas escolhidas 
por tais profissionais. 

A discussão sobre a educação e seus melhores métodos, obvia-
mente, não é exclusividade de nosso país e muito menos de nossa 
época. Para ilustrar tal afirmação e demonstrar um dos pontos de 
discussão desta comunicação, a importância do ensino da Litera-
tura Portuguesa nas escolas, voltaremos ao século XIX e a um país 
da movimentada Europa.

Eduardo Lourenço, em seu texto “O tempo de Eça e Eça e 
o tempo” (1996), nos descreve um Portugal atrasado, bocejante, 
cansado de si mesmo, em meio a uma Europa pululante e mo-
derna no período vitoriano. Havia um atraso social, moral e de 

1 Mestranda bolsista de Literatura Portuguesa pelo Departamento de Vernáculas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
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pensamento que trazia questionamentos à jovem intelectualidade 
portuguesa, que refletia e buscava possíveis respostas e soluções. 

Antero de Quental, junto com Eça de Queirós, Ramalho Or-
tigão, entre outros integrantes da chamada Geração de 70, acre-
ditavam que uma das chaves estava na educação – mas não uma 
educação que, como disserta Marcio Jean Fialho de Sousa (2015), 
“se preocupava com a imitação e a leitura pura” e “impedia o avan-
ço científico e cultural da nação” (p. 19, 22); e, sim, um sistema 
educacional transformador de pensamento e formador de caráter. 
No entanto, os políticos da época mostravam pouca importância 
para essa questão, o que acabava por impulsionar, por parte desses 
intelectuais, debates sobre o assunto. E o “grão-capitão”, como 
dizia Eça, das discussões sobre temas que envolviam a sociedade 
portuguesa era Antero de Quental.

Antero é sempre descrito em textos que discorrem sobre sua 
vida política e literária – quando se trata deste escritor, não há 
como dissociar totalmente uma da outra – como “mestre”, “Prín-
cipe da Mocidade”, “chefe”, “messias”, “pastor de povos”, “cons-
trutor do futuro”, “voz necessária do seu tempo”. Uma de suas 
preocupações primeiras que podemos notar ao ler seus escritos era 
a libertação através da palavra. José Carlos Casulo, em um artigo 
intitulado “O pensamento educacional de Antero” (1991), infor-
ma aos leitores que não há muitos textos diretos de Antero em 
relação à educação, mas muitas de suas ideias sobre esse assunto se 
encontram em artigos com outros temas, mas que, de certa forma, 
estão intrinsicamente ligados a este. Além disso, sua própria for-
ma de pensar e de agir transmitem um comportamento de caráter 
altamente didático.   

Ainda na época de faculdade, Antero atiçou os estudantes para 
que se voltassem contra a legislação universitária, pois esta, em 
sua opinião, era injusta, atrasada e moralmente controladora pelos 
dogmas religiosos postos em prática pela figura do reitor Basílio 
Alberto de Sousa Pinto. Após o protesto silencioso dos alunos de 
virarem as costas para o reitor e saírem silenciosamente do au-
ditório, em resposta às recriminações, Antero redigiu o Manifesto 
dos Estudantes da Universidade de Coimbra à Opinião Ilustrada do País 
(1894). Nele, Antero afirma categoricamente que “Os Estudantes 
não são [...] instrumentos”, mas são ferramentas apenas de sua 



226

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

“propria causa. O braço que que os impelle não vem de cima, nem 
vem de baixo o impulso que os leva. Escutam a voz da consciencia 
e obram” (p. 245). Em In Memoriam (1896), ao falar sobre Antero e 
a Universidade de Coimbra, Eça a descreve como “o terror disci-
plinar de um quartel” (p. 488). Para eles, a alma dessa geração era 
escurecida e pesada pela sombra da universidade, pelo “autorita-
rismo”, “favoritismo”, “literalismo” que ela representava, tendo o 
Estado como seu cúmplice. 

Anos depois, na polêmica que ficou conhecida como a Questão 
Coimbrã, Antero critica duramente António Feliciano de Castilho 
e o acusa de “atacar a independência de pensamento” (MARTINS, 
2001, p. 12), pois o que ele e seus companheiros desejavam era 
romper com a linha tradicional literária.  Ir contra Castilho tam-
bém significava uma crítica ao que chamou de “Escola de Elogio 
Mútuo”, que, de seu ponto de vista, eliminava o debate intelectual 
e acadêmico. Mais adiante, para concretizar suas ideias e com o 
intuito de acabar com a estagnação social, organiza as Conferên-
cias Democráticas do Casino, e, com seu espírito pedagógico-re-
volucionário que o caracteriza, deixa claro em sua chamada que 
“não pretendemos impor opiniões; vamos simplesmente expor as 
nossas; não pedimos adesão, pedimos apenas discussão” (1982).

Entre as conferências realizadas, duas são importantes pois 
representam bem o pensamento de Antero (apesar de não terem 
sido apresentadas por ele) contra a doutrina e a normatividade na 
arte e no mundo acadêmico: a de Eça de Queirós, “A moderna 
literatura”, e a de Adolfo Coelho, “O ensino”. Na de Eça, falou-se 
sobre a arte ligada ao social, pois, para ele e seus pares, a função do 
escritor é perturbar, desorientar e agitar a alma e a mente de seus 
leitores. Como o artista não consegue desvencilhar-se da influência 
do meio em que vive, a literatura acaba por ser um produto so-
cial que nasce da necessidade de se exprimir insatisfações, dúvidas, 
decepções e desejos de mudanças. Da mesma forma, Antero de 
Quental, segundo Magda Eugénia da Costa Carvalho (2006), “[...] 
insurge-se apenas contra os espíritos curvos e submissos, que de-
signa por apóstolos do dicionário, que, ávidos de doutrinas e pres-
crições, elevam os conteúdos dessa tradição ao estatuto de máxima 
normatividade [...]”. E continua: “Antero de Quental não rejeita o 
património dos clássicos, mas tão somente uma leitura estéril que 
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deles se apresenta” (p. 56). 
Já a palestra de Adolfo Coelho tratou do atraso da instrução, 

das imoralidades, dos absurdos e abusos do sistema vigente, de-
fendendo a plena liberdade de consciência desde os colégios pri-
mários até as universidades portuguesas – ponto este também le-
vantado por Antero em alguns textos. Ora, assim como Antero 
acreditava que a literatura sem ligação com o social era “estéril”, 
o ensino enfadonho, rígido, inflexível e dogmático, para ele, trans-
forma os homens em “autómatos escravizados do pensamento” 
(p. 65), trazendo o aniquilamento do indivíduo. Segundo Carlota 
Boto (2012), a Geração de 70 preocupava-se, pois, em “se atentar 
para os problemas do método e da superação dos entediantes pro-
cessos que obstaculizavam o sucesso e a eficácia da vida escolar” 
(p. 78).

Como dito anteriormente, poucos artigos de Antero tratam 
diretamente da questão educacional, mas alguns são mais diretos 
quanto a esse ponto, tais como: “Educação das mulheres”, a sé-
rie de artigos denominada “Leituras populares”, “A ilustração e o 
operário” e “Tesouro poético da infância”. 

Em “Educação das mulheres”, Antero insiste na influência 
primordial que a mulher tem sobre a educação de todos os seres 
humanos, pois primeiro era-se criado em casa. Daí a necessidade 
de não só os homens terem educação intelectual e moral, mas, e 
principalmente, também as mulheres. No final do artigo, o autor 
escreve: “É que todos viram, reconheceram e reconhecerão, que é 
só por meio delas, que poderemos atingir o verdadeiro bem, por-
que só elas nos podem pôr na verdadeira estrada, que conduz a 
ele” (1986, p. 113). Apesar de hoje em dia, com as mudanças da 
estrutura familiar, tais ideias já não coincidirem com a nossa reali-
dade, para o século XIX, elas se afinavam, e era de suma relevância 
que existissem aqueles que militassem a favor da educação femini-
na, que, até então, era algo raro e apenas até o primário. Casulo nos 
informa que “[...] só a reforma do ensino secundário de Eduardo 
José Coelho, em 1906, implementou, efectivamente, a instrução 
secundária feminina” em Portugal.  

O “Tesouro poético da infância” foi uma compilação feita por 
Antero de Quental de poemas de tom infantil, quase todos de po-
etas portugueses, mas também incluindo autores brasileiros. Sua 
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intenção era fazer mais uma série de outros livros desse estilo, for-
mando, assim, uma “biblioteca da infância e da adolescência”. E 
completa: “O meu fim é [...] propriamente educativo: fazer servir 
a poesia [...] a desenvolver no espírito da criança certas tendências 
morais” (QUENTAL, 1943, p. 7 apud CASULO, 1991, p. 289). 
Para Antero, desde criança, temos tendências poéticas inatas e que 
apenas precisamos aprender a expressá-la livremente.  

Já em “Leituras populares” e “A ilustração e o operário”, An-
tero discorre sobre a importância da leitura e da instrução como 
forma de libertação para o operário em particular e para o povo 
em geral, “pois só a ilustração, que dá ao homem a consciência de 
seus direitos, pode derribar ruins governos e opressores” (1986, p. 
116). E mais adiante: “um povo que possui a liberdade sem ins-
trução, que só o pode nela iniciar e nos sagrados direitos em que 
se resolve, a custo poderá conservá-la, e o que é mais, conservá-la 
sem abusar” (p. 116). Ou seja, educação e pensamento crítico es-
tão interligados: o homem somente pode ter o segundo se também 
tiver o primeiro, e, mesmo que existisse a possibilidade de ter um 
sem o outro, nenhum seria duradouro ou verdadeiro. A educação 
sem o social é mecânica; o conhecimento do que ocorre à sua volta 
sem o conhecimento das artes e da leitura é uma falsa liberdade. 
Portanto, a solução para um “Portugal adormecido nos braços da 
ignorância”, ignorância esta com diversos significados, é a leitura 
completa. Nas palavras de Antero “é a leitura a que menos custa e 
a que mais rende” (1986, p. 149). 

Neste momento, não é difícil trazer à memória um outro autor 
que, também não sendo formado em pedagogia, repensou a for-
ma de ensino, desta vez, no Brasil. Quase cem anos depois, Paulo 
Freire, em um dos seus vários livros sobre o ensino, Educação como 
prática da liberdade (2017), escreve que a educação, sozinha, não faz 
milagre. Ela deve vir junto com o debate e da análise da realidade. 
“Necessitávamos de uma educação para a decisão, para a respon-
sabilidade social e política” (p. 117). “Não podíamos compreen-
der”, e ainda não podemos, 

[...] uma educação que levasse o homem a posições quietis-
tas em vez daquela que o levasse à procura da verdade em 
comum, ‘ouvindo, perguntando, investigando’. Só podíamos 
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compreender uma educação que fizesse do homem um ser 
cada vez mais consciente de sua transitividade, que deve ser 
usada, tanto quanto possível, criticamente ou com acento 
cada vez maior de racionalidade (p. 199). 

Enquanto houver uma educação que traz certa “rigidez men-
tal”, para continuar a usar as palavras de Freire, com a simples 
leitura de cartilhas e sem fomentar debates sobre o mundo fora da 
escola, o homem deixa de assumir uma postura conscientemen-
te crítica diante da vida, acabando por massificar-se. Cito: “[...] é 
comandado pelos meios de publicidade, a tal ponto que em nada 
confia ou acredita se não ouviu no rádio, na televisão, ou se não 
leu nos jornais” (p. 120). 

O que tanto Freire quanto Antero, numa distância temporal 
de um século um do outro e geográfica de um oceano, defendem 
é a “educação como ação social” (FREIRE, 2017, p. 124). Am-
bos pensaram em soluções na medida de suas capacidades: Antero 
sonhou com uma biblioteca ambulante e gratuita, com diversos 
livros escolhidos minuciosamente com o intuito de desenvolver a 
vontade do pensamento consciente e livre e o gosto pela leitura; 
enquanto Freire pensou um sistema educacional completamente 
diferente, desde sua base. Tanto um quanto outro sabiam que a 
chave estava na leitura, na escrita e no debate, mas enquanto Freire 
conseguiu desenvolver, mesmo que apenas por um tempo, suas 
ideias, Antero permaneceu apenas no ideal. 

Mônica do Nascimento Figueiredo, em seu artigo “Da vida en-
quanto ficção ou algumas notas sobre Antero de Quental” (2008), 
escreve que “hoje, mesmo sem querer, quanto mais penso no sé-
culo XXI, mais, inexoravelmente, retorno a dois séculos atrás” 
(p. 42). Faço minhas as palavras da professora. A Geração de 70, 
principalmente Eça de Queirós, Oliveira Martins e, claro, Antero 
de Quental, acreditava que a História era uma lição a ser aprendida. 
Voltar a outros períodos, com acontecimentos e problemas, talvez, 
semelhantes, era necessário para pensar criticamente o presente e 
transformar o futuro. E foi exatamente tal retorno ao passado que 
eu quis realizar. 

Ana Maria Almeida Martins escreve que Antero de Quental 
“preparou-se afincadamente para esse provável lugar de profes-



230

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

sor... que nunca veio a ser” (MARTINS, 1991, p. 15 apud FI-
GUEIREDO, 2008, p. 44). Contudo, ao pensar e repensar a edu-
cação de diversos grupos, crianças, mulheres e operários, Antero 
aliou ao seu caráter pedagógico, que atraía seguidores por todos os 
lugares que ia, qualidades naturais de educador. Sua liderança em 
questões sociais, políticas, literárias e pedagógicas intensificou o 
debate acadêmico de sua época. 

Ao falarmos sobre Antero, deixamos claro que ideias como 
“Escola sem partido”, que sufoca debates de opiniões contrárias 
com a capa de isenção e respeito à moral e religiosidade pessoal, e 
a reforma do ensino médio que foi realizada, não são os melhores 
caminhos para seguir se quisermos que os futuros adultos sejam 
livres conscientemente. E demonstrando tal afirmação a partir da 
leitura de inúmeros escritos desse importante açoriano, deixamos 
claro a falta que a matéria de Literatura Portuguesa causa e causará 
nos currículos de jovens alunos. 
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A REPRESENTAÇÃO DA LOUCURA EM CAMILO 
CASTELO BRANCO

Caroline Aparecida de Vargas1

Camilo Castelo Branco escreveu incansavelmente por pouco 
mais de quarenta anos, até seu suicídio, em 1890. Sua obra inclui 
romances, teatro, poesia, crítica literária e não poucas polêmicas. A 
escrita intensa do autor justifica-se, em parte, pela sobrevivência, já 
que ele foi um dos primeiros, senão o primeiro escritor português 
a viver somente da renda advinda da venda de seus escritos.

Um dos temas na obra de Camilo que nos chama a atenção é a 
sua concepção de honra. Para ele, o caráter de um sujeito pode ser 
avaliado, em grande medida, analisando a forma como lida com 
suas relações amorosas. Se a personagem é fiel aos seus sentimen-
tos, vive-os de forma sincera e corajosa, se é capaz de contrariar a 
opinião familiar e a opinião pública para viver de acordo com suas 
convicções, ela pode ser considerada honrada e nobre. Mesmo que 
essa resistência termine por liquidar sua vida, ela sucumbirá, ao 
menos aos olhos do narrador, de forma heroica.

Essa visão pode ser considerada romântica porque valoriza o 
empenho do indivíduo contra a sociedade que o impede de viver, 
principalmente o amor, de forma plena. A defesa da liberdade do 
indivíduo escolher viver conforme seus desejos pode ser consi-
derada uma constante na ficção de Camilo. Usualmente as perso-
nagens que não têm a determinação suficiente para se opor aos 
ditames sociais, são ridicularizadas porque se decidiram pela hi-
pocrisia, escolheram se adaptar às exigências da sociedade e viver 
apenas visando às aparências e ganhos materiais.

Partindo da forma como Camilo constrói seus heróis e heroí-
nas, acreditamos que a crise enfrentada pelas mulheres que ousam 
se opor a ordem social determinada é um tema importante na obra 
camiliana e que merece atenção. Os indivíduos que não se adaptam 
à lógica da sociedade, na qual é preciso, para sobreviver, usar da 
falsidade e da bajulação para garantir os interesses, entram em um 
estado melancólico e recorrem ao suicídio ou adoecem gravemen-
1 Mestre em Estudos Literários (UFPR)
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te, processo que os leva à morte.
A crise psicológica mostra o sofrimento da personagem de-

vido à culpa que carrega por não atender às exigências sociais e à 
pressão que sofre ao ser marginalizada. Em nosso texto, analisare-
mos dois romances em que mulheres são representadas como pes-
soas que sofrem desequilibrios psicológicos e mentais por conta 
da opressão, e também observaremos como as leis morais muito 
rígidas criam complicações para aqueles que não têm a habilidade, 
a desfaçatez necessária para progredir socialmente.

A Bruxa de Monte Córdova, publicado em 1867, apresenta como 
personagem principal uma moça saudável, bonita, que atrai a aten-
ção de muitos enamorados. Porém Angélica Florinda carrega uma 
culpa que a acompanhará e a fará doente: ama um rapaz destina-
do à vida religiosa, frei Tomás. Ele também a ama, mas ama ao 
mesmo tempo, e talvez com mais força, seus ideais liberais que 
não são bem vistos no mosteiro onde vive. Ajudado por um frade 
mais velho, Jacinto de Deus (religioso nada dogmático, pelo con-
trário, bastante progressista em questões religiosas), Tomás foge 
do mosteiro e alista-se no exército liberal no ano de 1828 enquanto 
Angélica abandona sua casa e passa a viver em um convento por-
que não quer se casar com o pretendente escolhido por seu pai. 
Os dois se encontram e passam a viver juntos sem o sacramento 
do matrimônio, com um filho não batizado, porém muito bem 
quisto por frei Jacinto, que se torna o conselheiro do casal. Tomás 
morre em uma batalha depois de alcançar sucesso em sua carreira 
militar e Angélica sofre, com a perda de seu companheiro, um 
golpe terrível que acentua a culpa que ela acreditava carregar por 
ter colaborado com a desistência, por parte de Tomás, da carreira 
religiosa. A partir de então, Angélica torna-se uma beata dada à pe-
nitências e jejuns, com o intuito de salvar a alma de seu amado, que 
ela acredita estar no purgatório. Mas mal aconselhada em sua vida 
religiosa, apesar dos esforços de frei Jacinto de Deus, Angélica vai 
aos poucos entrando em crise, esquecendo-se do filho, definhando 
agudamente. A moça saudável do início da narrativa, transforma-
da em penitente, muito velha e carcomida, passa a ser conhecida 
como a Bruxa de Monte Córdova, já que passa seus dias rezando em 
uma cabana que escolheu como casa, no alto de uma montanha. 
O filho dela e de Tomás, que ironicamente tornou-se barão, vai 
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ao Monte acompanhado da esposa e filhos, para conhecer a mu-
lher tida como milagreira. O reencontro é banhado em lágrimas, e 
acaba por terminar de matar Angélica, dada a emoção que sentiu.

Já em A doida do Candal, também publicado em 1867, conhe-
cemos a história de Maria de Nazaré, filha de um tamanqueiro, 
que vive uma relação amorosa com Marcos Freire, um fidalgo de 
posição social elevada. Nenhum dos conhecidos de Marcos, nem 
sua família, aprovam a relação. Sua ligação com a moça não se 
mantém porque ele a ama, mas sim porque ama o filho que tem 
com ela, e sente-se responsável por Maria, já que ela deixou sua 
família para trás para viver com ele. A trama também envolve ou-
tra mulher, Lúcia Peixoto, prima de Marcos e por ele apaixonada. 
Porém ela resigna-se com a ideia de que ele nunca será mais que 
um grande amigo e protetor, porque ela, assim como Marcos, tem 
grande consciência da responsabilidade do compromisso dele com 
Maria e o filho. Lúcia tem um irmão, Simão Peixoto, que insiste em 
interná-la em um convento para que possa controlar a parte dela 
na herança advinda dos pais. Marcos, seu pai Cristovão e um ami-
go da família, José Osório, resolvem proteger Lúcia dos desman-
dos do irmão, já que ela não pretende nem se casar, nem aceitar a 
ida para o convento. O embate entre os familiares termina com a 
morte de Marcos e Simão, e a falta que o primeiro faz a Maria de 
Nazaré desencadeia nela o processo de crise. Ela não tem a quem 
recorrer para sobreviver junto com o filho, e depois da morte de 
Marcos, é Lúcia quem salva os dois da pobreza, mas não consegue, 
apesar das tentativas, salvar Maria da demência. Descobre-se mais 
tarde que Simão era pai de uma menina, cuja mãe ele enganou ao 
declarar um falso amor. Margarida, já mais velha e sem condições 
de prover a filha, procura a família de Simão e é bem recebida por 
Lúcia, que garante o conforto de mais uma mulher abatida pela 
pobreza e pela culpa. Margarida era freira e se acreditou amada 
por Simão quando ainda vivia no convento. A gravidez e o aban-
dono, somados ao julgamento moral imposto por outros religiosos 
transformam-na em uma mulher tão degradada quanto Maria de 
Nazaré. As três terminam por viver juntas, remoendo seus sofri-
mentos, esperando que a morte as levasse embora de um mundo 
injusto, desconcertado.

Antes de darmos início à nossa análise dos romances, é impor-
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tante que tenhamos em mente algumas considerações sobre a lou-
cura/histeria e sobre as relações desses conceitos com o feminino.

1. A HISTERIA FEMININA

Em um texto intitulado Gritos e cochichos, o pesquisador Alain 
Corbin afirma que “o esforço de cada um para construir sua pró-
pria personalidade e a influência do olhar do outro estimulam o 
descontentamento, até a difamação de si, e desaguam no senti-
mento de insuficiência” (1997, p. 563). Mais uma vez percebemos 
que os conceitos positivos sobre o individualismo fazem com que 
as pessoas se sintam impelidas a buscar sua felicidade, realizan-
do seus desejos. Porém, caso houvesse fracasso, isso seria devida-
mente julgado pelos outros como uma derrota pessoal, individual. 
Quando a derrota é individual, claramente ela pesa mais sobre a 
pessoa que já está frustrada com sua impossibilidade de sucesso. 

O individualismo, segundo Corbin, é fundamental para que 
possamos compreender porque as pessoas sentem-se tão mal 
quando fracassam. O mérito pessoal vem do sucesso, logo há uma 
imagem que a pessoa precisa manter. Em uma sociedade de pa-
drões de comportamento estritos, fica claro que qualquer desvio 
do que se espera do sujeito, inclusive em questões de sucesso em 
seus empreendimentos, pode levá-lo a uma queda brusca. 

A impossibilidade das mulheres viverem de acordo com o que 
desejavam enquanto indivíduos (condição reconhecida como tam-
bém delas no século XIX), poderia trazer transtornos psicológi-
cos. Além disso, a mulher era vista como um ser frágil, isso para 
tentar justificar a regra segundo a qual ela deveria manter-se na 
esfera doméstica, no âmbito privado. Segundo Corbin “a fasci-
nante psicologia da mulher, sua fragilidade, a convicção de que seu 
sexo rege os males que a afetam, explicam a amplitude das pertur-
bações que na época se agrupam comodamente sob o termo ‘do-
enças femininas’” (1997, p. 572). As doenças femininas, segundo 
Corbin, poderiam ser assim classificadas porque a visão médica/
científica sobre as mulheres colocava-as como mais frageis. Elas 
estavam mais sujeitas ao sofrimento, mas, podemos afirmar, não 
porque eram mais frageis, mas sim por conta de sua dependência 
econômica dos homens, porque eram obrigadas a casar com quem 
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sua família escolhesse para elas, porque não podiam viver sua se-
xualidade livremente. Podemos lembrar as palavras de Hobsbawm 
sobre a dificuldade de se viver sob regras morais extremas. Segun-
do Corbin:

Para quem estuda a vida privada, o essencial é a onipre-
sença desta enfermidade na cena doméstica. A mulher 
da época, quando não é enclausurada até o delírio e o 
grito para se fazer ouvir, emprega toda sorte de mal-es-
tares e perturbações visando atrair a atenção para seu 
sofrimento íntimo (CORBIN, 1997, p. 574). 

O pesquisador afirma que em muitos casos a histeria é ape-
nas o sofrimento externalizado. É possível, nesse momento, que 
imaginemos o quanto as mulheres da época poderiam sofrer com 
as opressões sociais de que eram vítimas. Mas esse sofrimento, de 
acordo com a moral vigente, na realidade é apenas a vida femini-
na, o que ela precisa viver enquanto mulher obediente. Logo vira 
doença, algo fora da normalidade, já que como a mulher era vista 
como ser predestinado ao âmbito privado, seu sofrimento era irra-
cional. Ela naturalmente deveria se adaptar a vida destinada a ela. 
Mas essa vida era cheia de opressões, e claramente seu destino foi 
construido culturalmente, não era algo intrínseco à sua natureza. 
Logo a mulher não se adapta, impossível adaptar-se. Para ter algu-
ma atenção para o seu sofrimento, em uma manobra para tentar 
aliviá-lo, ela torna-se sujeito da histeria. Usa a doença como forma 
de externalizar o que sente. 

Obviamente havia as loucas verdadeiras, o que é pefeitamente 
verossímil numa sociedade opressora. Segundo Michelle Perrot:

A reclusão das mulheres ditas loucas aumenta de maneira ver-
tiginosa no século XIX: de 9930 em 1845-1849, passam para 
quase 20 mil em 1871. Em 80% dos casos, os solicitantes são 
os homens (um terço são maridos, pais ou patrões). É verda-
de que as mulheres recorrem ao pedido de reclusão com uma 
frequência ainda maior do que os homens, num procedimen-
to que opera de modo mais geral como uma polícia familiar 
(PERROT, 1997, p. 123).
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O uso do “ditas” na primeira frase da citação, mostra que Per-
rot também acredita que nem todas as mulheres que eram interna-
das realmente sofriam de doença mental. Os dados que ela usa são 
sobre a França do século XIX. Mostram como qualquer desvio 
de comportamento ou de formas de sentir são tratadas, ao longo 
do século, cada vez mais como loucura. Se em 80% dos casos os 
internamentos eram requisitados por homens, fica claro que a in-
terpretação do sofrimento e das emoções femininas está nas mão 
dos homens, o que fortalece a sociedade patriarcal. Quando de 
vontade própria, as mulheres buscam mais o internamento que os 
homens, talvez em uma espécie de movimento de fuga da socie-
dade, se assumirmos que o hospital/hospício/asilo tem uma rea-
lidade própria. Pode ser uma forma de se distanciar das opressões 
sociais, talvez terminando por viver outras formas de opressão, 
médicas e científicas. Segundo Perrot:

A loucura também é uma saída para uma infelicidade familiar 
real. Entre as loucas contam-se muitas amantes abandonadas, 
mal-casadas, esposas enganadas, mães enlutadas pelos filhos. 
A demência masculina parece estar mais ligada aos percalços 
da vida pública ou profissional. A falência, a dilapidação, o 
jogo: tais são as formas de insanidade dos homens, denuncia-
das pelas mulheres – e é de lembrar que os homens formam 
maioria nos asilos. Em todo caso, mesmo que a polícia, atra-
vés do internamento normal, continue a usar o asilo como 
depósito para os perturbadores da ordem pública, tal insti-
tuição passa a se alimentar cada vez mais do drama privado 
e do conflito familiar, que têm no médico seu juiz e árbitro 
(PERROT, 1997, p. 282).

O asilo é um local de resguardo. A infelicidade, o engano, a 
derrota pessoal (no caso dos homens), leva as pessoas ao refúgio 
do hospital e do tratamento médico. É necessário pensar também 
que uma mulher que perdeu sua honra (em termos sexuais) pode 
internar-se, no convento ou no asilo, para evitar o julgamento da 
sociedade. Circular normalmente entre as pessoas mesmo deson-
rada configura uma insurreição condenável. Logo, o recolhimento, 
basicamente uma forma de ostracismo, é recomendável às mulhe-
res. 
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O predomínio da opinião médica é relevante. A busca da ciên-
cia para curar males essencialmente sociais é uma demonstração 
da credibilidade que o saber científico vai angariando ao longo 
do século XIX. O corpo e as emoções, não somente as femini-
nas, mas principalmente essas, são tomadas pelos médicos. Fica 
aparente que o remédio errado para algo que nem ao menos de 
doença se trata, vai cada vez mais aprofundando a opressão que vi-
vem as mulheres. Isso porque qualquer desvio moral e emocional 
(que nem poderiam ser considerados desvios, já que na realidade a 
moral vigente é que pode ser considerada exageradamente restrita) 
poderia injustamente ser visto como doença. 

2. CAMILO E O FEMININO

Camilo Castelo Branco publicou seu primeiro romance em 
1851 (Anátema) e o último em 1886 (Vulcões de Lama). O escritor 
estava em condições de observar a situação da mulher portuguesa 
ao longo da segunda metade do século XIX. Segundo Maria Cris-
tina Pais Simon:

Camilo vive e escreve num contexto político, econô-
mico e social dominado pelos barões do Liberalismo, 
ou seja pelo “primeiro sexo”, cuja respeitabilidade não 
depende só da acão pública mas também do “sexo 
fraco” que está sob sua cúpula. No entanto, e embora 
tudo contribua para manter as “burguesinhas do cato-
licismo” no seu papel tradicional, elas vão-se paulati-
namente afirmando como indivíduos independentes; a 
mulher atreve-se agora a exprimir ideias e aspirações 
pessoais, as feministas recém-nascidas têm estranhas 
ousadias. Noutros meios sociais, a indigência e as cru-
éis condições de vida levam-na a atos mais francos e 
mais visíveis, é o caso das operárias dos meios urbanos 
que, reunidas em associações desde meados do século, 
reivindicam barulhentamente seus direitos. Assim, o fe-
minino preocupa altamente o século XIX, e as publica-
ções refletem essa preocupação, não só os textos ensa-
ísticos e científicos, na área da filosofia ou da medicina, 
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como também a literatura romanesca onde a mulher 
assume novos papeis e é apresentada sob aspectos e 
ângulos até agora recônditos (PAIS SIMON, 2014, p. 
179-180).

A presença da mulher na obra de Camilo é imensa. As difi-
culdades enfrentadas com relação ao casamento, à maternidade, 
ao trabalho são representadas em inúmeros romances. O escritor 
tinha consciência de que grande parte de seu público era formado 
por mulheres, mesmo com a alta taxa de analfabetismo feminino 
na época. Ele dizia escrever para as “donas de casa”, e sobre isso 
Pais Simon questiona:

Em que consistem então as obras que o autor escre-
ve para as “donas de casa”? São novelas cujo enredo e 
cujas protagonistas as emocionam, nas quais se veem e 
vivem por procuração, através das quais podem se eva-
dir. Anjo ou demônio, erudita ou limitada, fina ou bo-
çal, rica ou pobre, cidadã ou aldeã, fatal ou repelente, a 
mulher está no centro da novelística de Camilo Castelo 
Branco como musa, como protagonista e como leitora 
amiude interpelada e solicitada, tornando-se quase uma 
personagem a parte inteira, pois toma partido, ques-
tiona, colabora com o autor à escrita (PAIS SIMON, 
2014, p. 183).

A leitora pode acompanhar vidas que não são suas por meio da 
ficção, vivendo virtualmente o que não pode viver na prática, por 
conta das convenções sociais que deve obedecer. A ficção nesse 
caso funciona como uma fuga da realidade opressora, mas que 
ao mesmo tempo apresenta formas de lidar e muitas vezes de se 
opor às opressões. Há também é claro, a lição moral. A leitora fica 
avisada sobre as punições que pode sofrer caso incorra em alguma 
desobediência. Camilo, na maioria das vezes não compactua com 
tais punições, mas as denuncia, instilando de alguma forma a re-
volta no espírito feminino. Segundo Pais Simon:
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A novela camiliana produz na leitiora de Oitocentos o 
efeito que a tragédia clássica causava nos espectadores: 
identificando-se com as personagens sente emoções, 
vive experiências ousadas sem, no entanto, se compro-
meter, tanto mais que a moral final é para todas uma 
lição exemplar (PAIS SIMON, 2014, p. 190).

O papel de Camilo enquanto intérprete da situação feminina 
no século XIX é relevante por conta do alcance de sua obra, tanto 
por conta da quantidade de leitores que tinha, como pela sua so-
brevivência ao longo do tempo, chegando até nós. A ficção cami-
liana pode nos dar notícia das opressões que viviam as mulheres 
em sua época, e sobre como esse tema recebia atenção no período. 

Em nossa pesquisa pretendemos observar como Camilo re-
presenta a loucura, as crises psicológicas que são produto de um 
meio social opressivo. As personagens femininas que estudaremos, 
como já dissemos, não seguem as regras sociais relacionadas à sua 
vida sexual e ao casamento. Elas não obedecem às suas famílias e 
sofrem punições e exclusões por conta disso. De acordo com Alda 
Maria Lentina:

O nervosismo feminino que faz passar as personagens de 
Camilo da simples insatisfação/tédio ao adultério, da crise 
nervosa à loucura, dos desmaios aos histerismos, não só será 
uma maneira de exteriorizar uma feminino em crise, como 
também de abalar com a predestinação feminina, revelando 
um feminino excêntrico, profundamente “contranatural”, ou 
“desnaturado”, em que o corpo sofreu uma re-apropriação 
por parte da mulher (LENTINA, 2014, p.35).

É relevante o fato de que Camilo, com a representação das 
personagens em crise por conta da relação complexa que elas 
têm com os padrões de comportamento, colabora para “abalar 
com a predestinação feminina” como afirma Lentina. É uma das 
grandes contribuições da obra de Camilo, não somente com o 
registro da vida feminina no Oitocentos, mas também com o 
efeito que provavelmente suas narrativas tinham em suas leito-
ras. Ele demonstra os perigos da retomada do corpo pela mulher, 
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tanto que nos dois romances que analisaremos as personagens 
tem como fim a morte. Mas mesmo que haja risco em contrariar 
as regras sociais, podemos afirmar que as narrativas provocam 
obviamente o questionamento dos padrões que as mulheres de-
veriam seguir. 

3.”A BRUXA DE MONTE CÓRDOVA” E “A DOIDA DO 
CANDAL”

3.1 DESTINOS FEMININOS

Começaremos tentando relacionar as trajetórias de Angélica 
Florinda e de Maria de Nazaré ao longo das duas narrativas. É 
interessante notar que no início dos romances, as duas são mulhe-
res saudáveis e que ao longo do tempo e do desenvolvimento de 
seus problemas emocionais, elas definham tanto psicologicamente 
quanto fisicamente. Angélica é descrita da seguinte forma no início 
de A Bruxa de Monte Córdova:

Alta, reforçada, nalgas e espaduas boleadas, breve cintura 
separando os tumentes seios das ancas maciças e rotundas, 
cabelos em ondas lustrosas de azeviche, as sobrancelhas cer-
radas e indistintas, olhos pestanudos e piscos, dentes de um 
imaculado esmalte, o beiço superior orlado de um debrum 
penugento, e o inferior carnoso, cor de cravelina. A tez so-
bre o moreno, com sua zona rosada em cada face. A forma 
do rosto oblonga, testa escantuda, barba tirante a redonda e 
fendida a meio levemente no lóbulo (CASTELO BRANCO, 
1924, p.10).

A descrição da personagem é importante porque deixa muito 
claro que ela era completamente normal antes de sua fuga para 
evitar o casamento indesejado com o tio e de todo o ascetismo 
religioso em que se envolveu ao considerar-se culpada por sua rela-
ção amorosa com Tomás. Ao compararmos sua situação final, per-
cebemos o reflexo do seu sofrimento em sua saúde pois ela tinha 
“quarenta e cinco anos com parecenças de sessenta” (CASTELO 
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BRANCO, 1924, p.198). É importante ressaltar a desumanização 
de Angélica, que ocorre por conta do tratamento que ela decide 
reservar para si mesma partindo da orientação de frei Silvestre. 
A culpa e a religiosidade exagerada, levam a personagem ao so-
frimento auto-imposto. A decisão de punir-se por culpas que ela 
imagina ter é dela, mas fica óbvio que a influência que o meio re-
ligioso rigoroso em demasia tem sobre ela é fundamental para sua 
decadência física e psicológica. 

Maria de Nazaré não sofre por conta de motivos religiosos, 
mas sim por conta do julgamento moral que fazem dela. Podemos 
afirmar que no caso de A Bruxa de Monte Córdova, a religiosida-
de usada como forma de controle por um frei cínico e hipócrita 
(Silvestre), pode ser uma forma de encarnação da moral rigorosa 
e também hipócrita que encontramos em A Doida do Candal. Ou 
seja, nas duas obras encontramos personagens femininas oprimi-
das por não se encaixarem nas regras sociais que deveriam seguir 
enquanto mulheres (obediência aos pais, controle da sexualidade, 
valorização da maternidade), porém em A Bruxa de Monte Córdo-
va, a opressão que Angélica sofre vem de uma instituição que ao 
mesmo tempo produz e é reprodutora da moral rigorosa. Já em 
A Doida do Candal, Maria de Nazaré é oprimida pelos amigos e 
familiares de Marcos. 

O narrador de A Doida do Candal não descreve Maria fisi-
camente – podemos supor que ela era uma mulher saudável e 
bonita porque era disputada por outros rapazes além de Marcos 
– mas nos mostra como ela estava satisfeita e tranquila quando 
casada com o fidalgo: 

Ali (na casa no Candal) se estava como esquecida de 
si e absorta naquele gozo de esposa, segundo a natu-
reza e o coração. Porque a natureza, a maviosíssima 
esposa de Deus, lhe dava a ela as tardes saudosas, o 
azul do céu das manhãs; e, sagrada inspiradora, lhe 
ensinava a entender os silêncios do seu ninho de fo-
lhagem, apenas quebrados pelo vagido do filhinho 
amimado ou pela voz acariciativa de Marcos Freire 
(CASTELO BRANCO, 1960 ,p. 1048).  
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Maria está claramente feliz com sua decisão de viver com 
Marcos, inclusive considerando-se sua esposa. Há no trecho aci-
ma uma aproximação de Maria com a natureza, que seria esposa 
de Deus. O que podemos compreender é que o narrador deseja 
afirmar a validade da união de Marcos e Maria porque ela segue a 
“natureza e o coração”. Se ela segue a natureza, e seus sentimentos 
fazem parte dessa natureza, logo segue a esposa de Deus, e nessa 
aproximação podemos perceber o movimento que faz com que o 
casamento de Marcos e Maria possa ser considerado divino, ou ao 
menos permitido e aprovado por quem realmente importa: Deus. 

É visível que ela está em paz nessa situação, mesmo que tenha 
fugido de casa para evitar um casamento com um tio, mesma situ-
ação que enfrenta Angélica. Assim como no caso da personagem 
de A Bruxa, Maria começa a enfrentar problemas psicológicos que 
a levarão à loucura, quando seu esposo morre. Até a morte tanto 
de Tomás quanto de Marcos, as duas mulheres veem uma espécie 
de justificativa para suas contravenções – a fuga de casa e a perda 
da virgindade – mas depois que se encontram desamparadas, o 
julgamento e a culpa as atingem profundamente. Vale a pena se 
contrapor às regras sociais para se viver uma relação amorosa ver-
dadeira, mas o preço a pagar quando a relação não existe mais é 
insustentável para as duas. 

Interessante notar que a falta dos homens dá início ao sofri-
mento que tanto Angélica quanto Maria sentem. É algo sintomáti-
co de uma sociedade em que a mulher dependia da presença e do 
apoio de um homem para que suas ações fossem justificadas. A 
proteção que Tomás e Marcos oferecem para suas esposas é uma 
forma de escudo contra a opinião pública. Tal proteção nada mais 
é do que o casamento, ainda que não reconhecido pela Igreja. Po-
demos afirmar que a mulher que decide viver idependentemente, 
ou que, como Angélica e Maria, se veem em uma situação forçada 
de independência, sofrem mais com o julgamento moral que fa-
zem delas. A solidão das personagens parece jogar luz sobre suas 
escolhas moralmente duvidosas, pois o casamento é uma forma 
de amenizar a conduta repreensível. A mulher que perde sua hon-
ra – a virgindade – deve se casar para salvaguardar algo que ainda 
reste dela. O que concorre com outros fatores para o desequilíbrio 
psicológico, tanto de Angélica quanto de Maria, é a consciência de 
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estarem sozinhas. Moralmente solitárias. 
Tal opressão é visível também na situação em que Lúcia se en-

contra em determinado momento da narrativa, quando questiona 
seu tio sobre a possibilidade de ela manter-se solteira. Cristóvão 
recebe cartas anônimas, de pessoas que insultam ele e Lúcia por-
que ela saiu da casa do irmão (e portanto saiu da proteção moral 
que ele provia) e foi viver sob a tutela do tio, demasiadamente pró-
xima do primo Marcos, uma afronta aos padrões de relação entre 
homens e mulheres. A solidão de Lúcia também a oprime, e ela, 
pertencente a outra classe social que Angélica e Maria, questiona 
a pertinência das regras sociais que recomendam que ela se case. 

É necessário atentar para esse fato: Angélica e Maria de Naza-
ré pertencem a uma classe social menos favorecida e privilegiada 
do que Lúcia. Não há nenhuma informação n’A Doida que nos 
indique a possibilidade de Lúcia ter tido acesso à educação for-
mal, e, mesmo se tivesse, já vimos, no início deste trabalho, que a 
educação das meninas usualmente era voltada para as atividades 
relacionadas à vida privada, tarefas de esposa e mãe. Mas de qual-
quer forma, educada formalmente ou não, a diferença de classe 
entre Lúcia e as outras mulheres permite que ela esteja seja menos 
atingida pela opinião pública do que as outras. Mesmo que seja 
alvo de cartas anônimas maledicentes, ela está mais protegida por 
conta de sua posição social. Sua honra será menos questionada do 
que a honra de Angélica e Maria. 

A situação de Lúcia é interessante porque ela é rica, uma 
fidalga, e a opinião pública, mesmo que ácida e prejudicial, não 
a atinge na mesma medida que atinge as mulheres mais pobres. 
Mas isso não significa que ela pode viver sozinha, sem a presen-
ça de um homem para garantir sua honra. O tio de Lúcia, assim 
que ela sai da casa do irmão, a oferece proteção. 

– Minha sobrinha, começas hoje a ser minha filha. Não te 
pergunto se te sujeitas às minhas decisões de pai: sei que te 
ofenderia com tal pergunta. Menina dos teus anos que re-
cusasse autoridade de um velho tio, na falta de pai e mãe, 
seria uma doida caminhando a passos rápidos para a perdi-
ção. Portanto, Lúcia, tomo a peito dirigir as tuas ações, exceto 
aquelas que fizerem implicância ao teu coração (CASTELO 
BRANCO, 1960, p. 1081).
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Caso Lúcia não aceitasse a tutela que seu tio a oferece, que de 
certa forma impõe a ela, seria considerada, nas palavras dele, em-
buídas da moral vigente, “doida”. O uso do termo torna-se mais 
digno de atenção porque estamos estudando textos que têm como 
seu principal interesse representar a forma como as mulheres opri-
midas acabam enlouquecendo. O fato de Cristóvão afirmar que 
ela seria uma doida se não obedecesse a ele mostra que a proteção 
moral masculina e familiar é fundamental para que a mulher fos-
se respeitada e não corresse o risco de se ver sozinha e humilha-
da pela opinião pública. O que percebemos nos romances é que 
Angélica e Maria, ao fugirem de casa e negarem a tutela familiar, 
agiram como “doidas”, de acordo com a moral da sociedade, por-
que a consequência seria a solidão e o desrespeito. E tornaram-se 
doidas literalmente. O processo de enlouquecimento passa pela 
condenação das atitudes de transgressão de Angélica e Maria. Suas 
decisões em favor de poder escolher o próprio destino e seus ma-
ridos poderiam colocá-las na categoria das “doidas”, das mulheres 
que não percebem, ou que inicialmente têm coragem para ignorar 
o fato de que a falta da presença masculina as lança na “perdição”, 
no desrespeito e na humilhação. A coragem neste caso é um com-
ponente do “ser doida”. É preciso notar que o enlouquecimento 
das personagens é causado pelo meio, já que, como vimos, antes 
de se verem sozinhas, sem seus esposos, elas eram saudáveis e 
encontravam-se em relativo equilíbrio emocional. 

A opressão que Lúcia sofre é diferente da por que passam 
Angélica e Maria em outra dimensão. Depois que Cristóvão tor-
na-se seu tutor, ele sugere a necessidade de que ela se case. Após 
uma tentativa de manter-se solteira, ela compreende que a me-
lhor forma de livrar-se da opinião pública é casar-se. Mas para 
amenizar sua indisposição, começa a refletir sobre a ideia de seu 
tio: casar com José Osório, amigo da família, e, como já vimos, 
um persongem elogiado pelo narrador por sua postura honrada. 
As reflexões de Lúcia despertam a curiosidade do narrador:

Eu, que o devia esmiuçar, escassamente me demorei a pen-
sar no secreto de semelhantes ações e reações na recôndida 
retorta. Crer, sim, isso creio e juro que D. Lúcia Peixoto prin-
cipiou considerando qual seria a sua ventura se tivesse um 
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pai como José Osório; depois considerou-o irmão; por fim, 
esquadrinhou se um coração de pai e irmão não teria favos 
de celestial sabor bastantes a dulcificarem a vida e coração de 
uma esposa (CASTELO BRANCO, 1960, p. 1087).

A postura de Lúcia mostra-nos qual era a margem de liber-
dade de movimentos que uma mulher de sua classe social tinha. 
Contando com a proteção moral do tio (chance que nem Angélica 
nem Lúcia tiveram) ela tem mais possibilidades de casamento, e 
pode escolher aquele que parece menos pior. Ela vai aos poucos, 
depois de refletir por um tempo, acreditando na possibilidade de 
amar o amigo da família. E esse amor claramente passa pelo fato 
de José Osório poder ser um tutor para ela, primeiramente vis-
to como pai, depois como irmão, e somente então como esposo. 
Essa aproximação de esposo e pai dexa claro como o casamento 
mantinha a mulher na mesma posição que ocupava enquanto filha, 
devendo respeito ao marido, assim como devia ao pai. Lúcia pensa 
em como José Osório poderia tornar sua vida doce, ou seja, de 
certa forma livre dos sofrimentos que ela teria que enfrentar ao ser 
julgada por ser uma mulher solteira. 

É inegável que Camilo mostra-se um observador perspicaz da 
realidade injusta na qual as mulheres estão inseridas, que consegue 
perceber, tomando como exemplo o caso de Lúcia, a vivência fe-
minina no século XIX e suas nuances. Ele representa situações em 
que as personagens femininas devem tentar encontrar um equilí-
brio entre seus desejos e as obrigações sociais. Tal equilíbrio não 
é o ideal para uma sociedade justa em que todos possam viver de 
acordo com seus pressupostos, mas é o limite de ação das mu-
lheres e mostrar tal limite é uma das grandes realizações de sua 
obra porque mostra formas de existência feminina em época de 
opressão.

Há outra forma de tentativa das mulheres em se conformar 
com a ordem social vigente porém sem aceitá-la completamen-
te. Trata-se de uma espécie de fuga da sociedade, de um ambien-
te de exceção: a clausura.
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3.2 O ENCLAUSURAMENTO

Leila Mezan Algranti, em sua tese intitulada Honradas e devotas: 
Mulheres da colônia afirma que “o enclausuramento de mulheres lei-
gas foi sempre praticado em nome de princípios morais, da preser-
vação dos bons costumes e da castidade feminina” (1992, p. 51). 
A ida para o convento significava portanto, resguardar a mulher da 
opinião pública. A permanência em um local considerado sagrado, 
em que o respeito “aos bons costumes e à castidade” seria garan-
tido, trazia um pouco da honra perdida de volta para a mulher. 
Não totalmente, é claro, pois ela ainda precisava ficar encarceirada, 
separada das mulheres corretas para que não as  influenciasse. A 
pesquisadora aproxima o convento do casamento quando diz que 
“reabilitar a honra das mulheres mediante o casamento ou a en-
trada num convento garantia cidadãs honestas da mesma forma 
que a disciplina do trabalho evitava a ociosidade periculosa dos 
homens vadios” (1992, p. 52). o enclausuramento mostra-se então 
uma forma de controle social, uma saída para manter-se a ordem 
instituída. Algranti observa que o claustro não se destinava apenas 
às mulheres pobres mas também às ricas que não tinham a prote-
ção masculina tão exigida como garantia de honra. Segundo ela “a 
necessidade de se prover as mulheres de elite que não dispunham 
de uma proteção masculina, com um mínimo de conforto e segu-
rança à altura de seu status, acaba por levá-las às instituições de 
reclusão” (1992, p. 52). O enclausuramento pode então ser uma 
forma de se manter o status da mulher rica, já que estava fora 
de questão que a mulher dispusesse de seus bens como bem en-
tendesse e que levasse uma vida independente. Sua honra estaria 
perdida de qualquer forma. 

Nos dois romances que estudamos há mulheres enclausuradas. 
Angélica Florinda vai para o convento duas vezes, quando foge 
de casa para evitar o casamento com o tio, e depois da morte de 
Tomás. São duas situações bastante diferentes, já que no primeiro 
momento ela busca o convento como um refúgio, justamente para 
guardar sua honra. Claro está que a questão econômica também 
interfere no recolhimento da personagem. Ela não tem meios de 
sobreviver de forma digna e o claustro representa uma oportuni-
dade de trabalho como criada de outra religiosa. Já em sua segunda 
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internação, ela busca purgar seus pecados na tentativa de livrar 
Tomás dos sofrimentos do purgatório. É a culpa que a leva até 
lá e sua relação com Frei Silvestre alimenta esse sentimento tran-
formando-a em uma religiosa exageradamente preocupada com 
auto-punições.  

Já em A Doida do Candal, além da tentativa de Simão Peixoto 
de internar no convento sua irmã, D. Lúcia, por razões financeiras 
(ele deseja obter a totalidade da herança deixada por seus pais), há 
o enclausuramento de Margarida devido ao fato de que seu “pai 
a compelia a professar para acrescer a herança de uns filhos de 
segundo matrimônio” (CASTELO BRANCO, 1960, p.1122). O 
caso de Margarida é idêntico ao de Lúcia, porém, a primeira se vê 
completamente sozinha, já que é o seu único protetor, o pai, que 
a obriga a professar. O convento é representado por Camilo nesse 
episódio como um lugar que permite que a opressão se realize 
e se perpetue. É por conta da solidão de Margarida que Simão 
consegue conquistá-la e iludí-la. Sabemos seu destino: ela tem uma 
filha com Simão, vive por muito tempo na pobreza e ao final da 
narrativa recebe o auxilio de Lúcia. 

Em nenhum dos romances o convento é representado como 
um local bom para se viver, independentemente do motivo que 
leve a mulher a internar-se ou ser internada. Porém há uma di-
mensão do convento para a qual gostaríamos de chamar a atenção. 
Usualmente, na tentativa de tornar o claustro um local sem crédito 
algum, Camilo ridiculariza o comportamento de padres e freiras. 
Há nisso o anticlericalismo de que o autor se serve para separar 
formas de religiosidade que ele aprova das que não aprova. To-
davia é possível pensar que com essa prática, o romancista acabe 
por mostrar o convento como um lugar de maior liberdade para 
as mulheres. Há um exemplo de ridicularização das freiras n’A 
Bruxa em que o narrador, ao comentar o embate entre Frei Jacinto 
e Frei Silvestre afirma que, depois do vexame que o segundo passa 
“as freiras mais novas riam sob capa e davam palmadas nas ancas 
respectivas umas das outras” (1924, p. 155) e que algumas outras 
“choraram copiosamente. Os soluços de algumas eram arrotos do 
bolo alimentício mal esmoído por efeito das aflições do coração 
e outros intestinos” (1924, p. 156). É inegável que mesmo que a 
intenção de Camilo seja tornar essas freiras dignas de riso e assim 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

249

rebaixá-las na conta do leitor, ele acaba por demonstrar que a vida 
no convento permitia às mulheres um comportamento mais frou-
xo do que elas eram obrigadas a ter fora dele. A vida em sociedade 
poderia ser pesada demais se a mulher não seguisse as regras para 
seu gênero (vide o desequilíbrio emocional de Angélica e a loucura 
completa de Maria de Nazaré). Já no convento, como a honra das 
internas estava salvaguardada pela aura religiosa do ambiente, elas 
podiam apresentar comportamentos mais licenciosos. 

N’a Doida do Candal, há um momento em que Margarida 
vai pedir auxílio a outra religiosa na questão de seu relaciona-
mento com Simão Peixoto. A freira mais experiente a alerta: 

O teu alferes é um estróina dos mais desenvoltos. Todas as 
mulheres morrem por ele, e todas lhe fazem más ausências, 
porque não se deixa governar por nenhuma. É militar porque 
o pai o não quer no Porto. É morgado muito rico e dos mais 
fidalgos que por aí passeiam. Mas olha, Mimi, escolhe outro, 
que o Peixoto não serve para amar à moda conventual. O que 
ele procura em ti é o que tu não podes ser, filha (CASTELO 
BRANCO, 1960, p. 1123).

A religiosa sabe muito sobre a personalidade de Simão e, se 
levarmos em conta que o enclausuramento, em tese, deixaria as 
internas em completo isolamento do mundo, é impossível não 
pensar em como ela obteve tais informações. Fica insinuada uma 
possível forma de contato com o exterior. Essa forma de conta-
to pode ajudar a explicar o que a freira chama de “amar à moda 
conventual”. Inicialmente imaginamos que no convento nenhuma 
forma de amor carnal seja possível, porém há sim regras conven-
tuais para relacionamentos. Margarida, mesmo enclausurada, po-
deria viver um romance dentro de tais regras, que muito provavel-
mente versam sobre a manutenção de uma mínima aparência para 
garantir que a honra fosse preservada. Mas ela não dá ouvidos à 
freira mais velha e engravida, o que torna óbvia a sua transgressão 
e impede que sua honra seja recuperada. 

Nos dois romances é possível observar que o convento, mes-
mo tornado símbolo da opressão feminina, pode também ser um 
local em que as mulheres convivem com suas iguais, em que po-
dem dividir angústias e adotar comportamentos menos rigorosos 
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aproveitando-se de uma boa dose de liberdade, ainda que restrita 
aos muros do claustro.

3.3 O NARRADOR

Nos dois romances que nos dispusemos a estudar, o discur-
so do narrador sobre as mulheres e as opressões por que passam 
e ainda sobre o enlouquecimento, é bastante relevante. As opini-
ões do narrador, em ambas as obras, são fundamentais para que 
o leitor construa suas ideias sobre o que lê. N’a Bruxa de Monte 
Córdova podemos afirmar que o narrador constroi seu discurso 
de forma mais aparente e comporta-se de forma mais irreverente. 

Há um capítulo em que ele deixa claro qual é seu pensamento 
sobre a religiosidade sem controle. Afirma ele que:

Se tentássemos esclarecer-lhe (ao leitor) o ser moral de Angé-
lica, explicar-lhe uma vulgar demência que mais de uma vez 
topamos e não vingamos entender, malograria-se empresa, 
que não teve ainda melhor saída dos laboratórios das ciências 
físio-patológicas. Faz se mister cavar fundo na vasta livraria 
da teologia mística para entender, se quer muito à flor da ter-
ra, como os ascéticos percebem e definem as vertigens que 
desconcertaram o entendimento de Angélica Florinda (CAS-
TELO BRANCO, 1924, p.188-189).

Podemos perceber nas palavras do narrador que de saída ele se 
desculpa por não entender o que acontece com Angélica. Afirma 
ainda que a ciência também não se encontra em situação melhor 
que a dele, já que não compreende muito bem o funcionamento fi-
siológico da demência. O narrador inclusive recusa-se a aceitar que 
o que a personagem tem é apenas demência. Ele faz questão de 
dar complexidade ao caso dela discorrendo sobre os danos que o 
ascetismo pode causar. Ao discutir todos os procedimentos com-
plicados que levam o crente à purificação da alma ele afirma que:

Cabeça que resistisse a isto, também eu não queria aparar-lhe 
a marrada! Não há entendimento, que saia destes laxantes de 
fogo, digno de entender Deus, segundo a simplicidade com 
que Ele quis que nós o entendêssemos e rogassemos: Pai nos-
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so, que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o 
teu reino, etc (CASTELO BRANCO, 1924, p. 190).

O narrador deixa claro qual é sua visão sobre a religião e tam-
bém sobre o que causou a loucura de Angélica. Seu discurso é 
relevante porque interfere na visão que o leitor tem do processo 
que deixa a personagem em um estado lamentável. Ao ter acesso 
diretamente ao que pensa o narrador, o leitor pode concordar ou 
discordar dele, pode escolher a interpretação que ele dá dos fatos 
ou contrapor ao seu discurso o que vinha pensando sobre a traje-
tória de Angélica até aquele momento. Um bom exemplo disso é 
o momento, nesse mesmo capítulo, em que o narrador tenta inflar 
a antipatia do leitor pela personagem ao afirmar que “vale a pena 
ser vista uma dessas enfermas, mais digna de ódio que dó: aquela 
mulher que purgou com as passadas culpas as entranhas de mãe: 
Angélica Florinda” (1924, p. 191).

Há uma tentativa do narrador em culpar Angélica pelo seu 
“beatério”, principalmente porque ela esquece do filho e de seus 
deveres maternais – importante dizer que Camilo apresenta tais 
deveres como pertencentes ao coração, como algo intrínseco à 
personagem, e não como um dever apenas social – o que é algo 
imperdoável. O narrador encontra-se em uma posição ambígua, 
porque percebe e aponta a culpa de Frei Silvestre no exagero de 
Angélica com suas penitências e seu ascetismo, mas também con-
fere a ela uma parte da responsabilidade por sua demência. Tal 
postura por parte do narrador é interessante porque, mesmo que 
na maior parte do tempo ele se dedique a demonstrar como An-
gélica é vítima de um sistema religioso que pode resultar em um 
misticismo desvairado, ele também aponta para as escolhas que 
ela faz. Com o apoio de frei Jacinto ela não precisaria internar-se 
no convento pela segunda vez, e, caso ouvisse o religioso, poderia 
pensar suas culpas (caso elas de fato existissem) de forma diferen-
te. Tal postura por parte do narrador evita, na representação de 
Angélica, o maniqueísmo que podemos encontrar na representa-
ção de Frei Silvestre e de Frei Jacinto, por exemplo. 

N’a Doida do Candal a concepção do narrador sobre os fatos é 
contruída de forma mais orgânica, já que não há interpelações tão 
diretas como há n’a Bruxa de Monte Córdova. Neste, as opiniões do 
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narrador são mais claras e apresentadas em tom mais explicativo 
que naquele. Os títulos dos capítulos d’a Doida representam uma 
forma de o narrador expressar seus pensamentos. O título do dé-
cimo capítulo, Como a sociadade abre as sepulturas, deixa claro de saída 
que o narrador acredita na responsabilidade direta da sociedade 
nas mortes de Marcos e Simão em um duelo. Sem a forte presença 
da opinião pública, os dois não se sentiriam obrigados por uma 
questão de honra a participar do embate. 

O funestíssimo juízo da opinião pública estava aquecendo o 
embrião de grandes calamidades. É ela quem afogueia a có-
lera, e afia os gumes do ferro e dá a morte, ou remorsos ao 
matador. A ferida que ela rasga no peito do homem, chaman-
do-lhe covarde, é mais sensível que a dor da bala penetrante. 
O injuriado e atormentado pelos remoques da opinião social 
doi-se mais de que o alcunhem de covarde que de homicida.E 
ainda o homem de bem, de lúcida razão e piedosas crenças, 
tendo de escolher entre o perdão das injúrias, que vem do 
céu, e o remorso do matador, que a sociedade lhe insinua, in-
clina o ouvido e alma à voz do mundo, e toda a filosofia e pie-
dade não bastam para rebater o epíteto de covarde com que 
lhe malsinam a honra (CASTELO BRANCO, 1924, p. 1080).

O discurso do narrador serve para garantir que o leitor não 
culpe apenas Marcos e Simão pelo duelo que os dois sabem que 
será mortal. O narrador tenta mostrar como a verdadeira culpada, 
para além dos erros que possam ter cometido os dois personagens, 
é a opinião pública. A crítica feroz que Camilo empreende à male-
dicência, aos julgamentos irresponsáveis é visível ao longo de toda 
a narrativa, mas fica mais clara e óbvia nesses trechos em que ele 
expõe sua opinião delcaradamente contrária ao julgamento social. 

Porém, para introduzir a história de Margarida e sua pobreza 
depois de ser abandonada por Simão, o narrador faz uma ressalva 
afirmando que a trajetória dos maus não pode ser esquecida. Ele 
mesmo chama Simão de “delinquente”.

Temos de remexer na sepultura de Simão Salazar Peixoto. 
A história dos maus não pode calar-se, quando a pedra os 
separa do mundo em que deixaram rasto e alheias lágrimas 
a memorarem largo tempo a passagem de um delinquente. 
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Assim como a vida abençoada dos justos que morreram é 
recontada para exemplo e glória, justo é que os caminheiros 
deste desterro, alguma hora, se assentem à beira das cinzas do 
réprobo da humanidade, e, sem condenar os que já passaram 
ao juíz misericordioso, relembrem os malefícios que lhe deni-
grem a mémória e sobrevivem ao malfeitor deles (CASTELO 
BRANCO, 1924, p. 1121).

O narrador coloca-se a tarefa de não permitir que as péssimas 
atitudes de Simão não sejam deixadas para trás. Ou seja, há os 
bons e os maus, não podemos nos esquecer do que cada um fez, 
porém devemos fazer esse julgamento de forma justa, sem exa-
geros que possam levar os indivíduos a se exaltarem ao ponto de 
duelarem entre si, exemplo de Marcos e Simão. 

Da mesma forma como a posição do narrador em A Bruxa 
de Monte Córdova é a de mostrar a verdadeira culpa de Angélica – 
esquecer-se do filho para purificar sua alma e a de Tomás – em A 
Doida do Candal o narrador critica duramente a opinião pública, 
mas ainda assim demonstra seu valor e importância no não-esque-
cimento dos “delinquentes e réprobos” e dos “justos”. 

Nos parece que os narradores das duas obras diferem na forma 
como constroem seus discursos a respeito do que pensam princi-
palmente sobre a causa dos infortúnios das personagens. Mas os 
dois deixam claro que, em último caso, mesmo que alguns dos 
comportamentos deles sejam reprováveis (como é o caso de An-
gélica com a maternidade e de Simão com sua ganância em relação 
à irmã) é a configuração social, suas exigências, e a opinião pública 
que se vale desses fatores para julgar sem piedade aqueles que não 
obedecem, os verdadeiros culpados pelas tragédias ocorridas. No 
caso de A Bruxa de Monte Córdova podemos afirmar que as regras 
sociais, além de oprimirem Angélica no momento em que ela foge 
de casa para evitar o casamento que não deseja fazer, ainda há a 
Igreja e os dógmas católicos que de certa forma são uma incorpo-
ração e uma forma de execução das exigências sociais. 
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3.4 A LOUCURA NA ECONOMIA NARRATIVA DAS 
OBRAS

Algo que merece atenção em nosso estudo é o fato de tanto 
Angélica quanto Maria de Nazaré apresentam momentos de luci-
dez extrema em meio a loucura. No caso de Angélica, seleciona-
mos a visita que ela faz ao irmão depois que se torna “a Penitente”. 
É de se imaginar que depois de tanto desgaste físico e psicológico, 
e qu depois de todas as penitências e do recrudescimento da fé 
da personagem, ela não consiga mais relembrar sua vida, manter 
a racionalidade. O narrador inclusive atenta para o fato de que ela 
passava pelos locais que marcaram sua juventude e não se lembra-
va deles, mais parecendo já estar morta. Porém ela, com frio extre-
mo, aceita o auxilio de alguns moradores da casa por onde passava. 

Angélica Florinda encarou em todas (as pessoas presentes) e 
desconfiou que uma das mais velhas devia ser seu irmão. A 
mulher idosa, que vdevia ser cunhada, não a conheceu. Fa-
zia neste ano vinte e seis que ela tinha fugido d’aquela casa. 
Parecia-lhe, circunvagando os olhos pelas alfaias da cozinha, 
que tudo estava como ela o deixara. O que ela não via era os 
dois velhos, seus pais que se reviam na formosura dela. O 
mais, tudo. O mesmo escano. A mesma trempe de pedra. O 
irmão mostrava um resto das feições da mocidade. Estava 
gordo, alegre e feliz com os seus muitos filhos (CASTELO 
BRANCO, 1924, p.202).

O episódio é interessante por vários motivos. Funciona como 
uma espécie de retorno ao início da narrativa e serve de comparati-
vo da situação de Angélica quanto jovem e agora, vinte e seis anos 
depois. Impossivel não perceber sua decadência física e psicoló-
gica. Ela reconhece a família mas a família não a reconhece, sinal 
de como ela mudara. A família negara a ela a sua parte na herança 
por conta de sua fuga para o convento, logo a sua presença ali sem 
nenhum sinal de raiva é notável. Ela, depois da saída do convento, 
como já dissemos no capítulo dedicado à análise d’a Bruxa, vive 
a religião de forma mais prática, ajudando os que necessitam, ga-
nhando por esse motivo o título de “bruxa”. Sua presença na casa 
do irmão termina com uma tentativa de ajudar a sobrinha, que se 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

255

encontra em situação semelhante à dela, vinte e seis anos atrás. 
Mesmo que sua tentativa de convencer o irmão a deixar a menina 
casar com quem deseja fracasse, o episódio serve para mostrar 
como os preconceitos de classe, como o interesse apenas no di-
nheiro podem ainda, vinte e seis anos depois, arruinar a vida de 
uma mulher que deve obediência ao pai. 

Tal episódio não seria possível se Angélica estivesse comple-
tamente louca. Podemos afirmar que as oscilações da loucura da 
personagem são na realidade uma saída romanesca que Camilo 
utiliza para poder colocá-la em cenas nas quais é necessário que 
ela apresente algum controle de seus pensamentos e sentimentos. 
A riqueza dos detalhes da cozinha de sua casa e a forma como 
Angélica consegue lembrar-se deles impressiona para uma louca. 
Porém a cena tem certa força no que tange ao retorno dela à casa, à 
volta de suas memórias. Tais memórias interferem na forma como 
ela vê e compreende a sobrinha, e em como nós leitores fazemos 
o mesmo. 

A lucidez de Angélica também é notável quando ela reconhece 
o filho. Ao ouvir um diálogo que envolve o nome de Tomás, ela 
percebe que se encontra diante de Jacinto, seu filho. O reconheci-
mento também acontece porque ela vê uma espécie de tatuagem/
marca que o marido da senhora Maria, ama de leite de Jacinto 
quando criança, havia feito no braço do rapaz:

Angélica chegou-se a ele, travou-lhe do braço direito, rega-
çou-lhe vertiginosamente a manga do fraque, depois a da 
camisa até acima do cotovelo, examinou as duas iniciais do 
nome do pai, e exclamou:
–É...! É ele, é meu filho! Este é, meu Deus! (CASTELO 
BRANCO, 1924, p. 230). 

As lembranças claras de Angélica nos mostram que em mo-
mentos decisivos ela recupera sua razão. Do contrário o reconhe-
cimento seria impossível, e caso essa cena não fosse representada, 
isso significaria uma perda, já que a expectativa do leitor aponta 
para o reencontro de mãe e filho. A narrativa ganha em verossi-
milhança com o reencontro e reconhecimento, porém, podemos 
afirmar que as indefinições pelas quais passa Angélica em relação 
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ao seu estado psicológico, podem contribuir para uma falta de or-
ganicidade na representação da doença mental da personagem. 

Já em A Doida do Candal, a loucura de Maria de Nazaré é re-
presentada de forma mais verossímil. Ela, a partir da morte de 
Marcos, torna-se cada vez mais adoentada, e mesmo os tratamen-
tos médicos que são dedicados a ela só fazem com que ela piore. 
O episódio com o retrato de Marcos, em que tentam reavivar suas 
memórias é extremamente mal-sucedido. Ao contrário de Angéli-
ca, que reconhece as feições de seu irmão mesmo vinte e seis anos 
sem o ver e mesmo depois de todos os problemas psicológicos 
que teve, Maria não reconhece seu amado, nem o filho pequeno. 
Ela vive como se estivesse ainda no dia em que Marcos fora mor-
to, e não foi capaz de registrar nada mais depois disso, o que nos 
sugere que sua capacidade mental foi gravemente afetada. 

Porém, no momento de sua morte, Maria recupera a sanidade 
e lembra-se do momento em que fugiu de casa, na comemoração 
do aniversário de sua mãe.

Vou morrer em graça; aqui não posso acabar sem pedir 
perdão a minha mãe. Ela, em eu lá chegando, abraça-me e 
perdoa-me. Aqui não vem... porque é virtuosa e diz que me 
não criou para isto. Meu pai morreu de paixão. - E, dizendo, 
sentou-se quebrantada do esforço feito em apertar o vestido, 
e prosseguiu: - Meu pai morreu de paixão. Fui eu que o ma-
tei com desgostos. Era muito meu amigo, trabalhava sempre 
para me deixar bom dote, queria casar-me com um primo que 
estava no Pará. Fugi no dia de anos de minha mãe, à noite, 
quando meu pai ficou à mesa a cear com os nossos parentes 
(CASTELO BRANCO, 1960, p.1145).

O episódio é fundamental porque até então não tínhamos ne-
nhuma informação sobre os motivos que levaram Maria a fugir. 
Não sabíamos que havia um casamento arranjado para ela por mo-
tivos econômicos e nem sabíamos de como a fuga e o abandono 
da família a afetavam negativamente. Não há ninguém mais capaz, 
nenhum outro personagem, que possa esclarecer-nos sobre esse 
tema, e na voz de Maria, seus arrependimentos e culpas ganham 
força. É necessário aqui também que ela esteja lúcida e de posse de 
suas memórias para que a cena se desenrole. O episódio tem como 
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função corroborar a visão do narrador, já que a mãe de Maria, que 
cuidou dela depois da morte de Marcos, pensava como ele:

Era santa (a mãe) e desculpava as mulheres perdidas... Quan-
tas vezes ela me disse: “Filha, Deus é que vê as pecadoras. 
Quem sabe se elas se perderam obrigadas pela necessidade e 
enganadas por promessas de melhor vida!... - Que trabalhem, 
que vão servir, - diz toda a gente... - A vontade de trabalhar 
para conservar a virtude é maior virtude que todas as mais. 
As pobres pensam em remediar-se; acham quem as engane 
com esperanças; depois não há quem as queira; até os amos as 
atiram à rua” (CASTELO BRANCO, 1960, p.1146).

As palavras de Rosa, mãe de Maria são bastante relevantes 
para a narrativa, e somente a louca pode lembrar-se delas. Há a 
possibilidade de o narrador contar-nos o que houve entre mãe e 
filha, mas o fato de ele representar Maria e seu discurso é mais 
interessante porque significa uma espécie de exame de consciência 
e uma forma de finalizar o martírio da personagem no momento 
em que ela lembra-se do perdão que a mãe tinha concedido a ela 
ainda em vida. 

Em A Doida do Candal a oscilação entre loucura e lucidez não 
é tão irregular como em A Bruxa de Monte Córdova. No caso deste, 
Angélica intercala muito mais vezes momentos de delírio com mo-
mentos de auto-consciência, o que torna a tarefa de descrever seu 
estado emocional muito mais difícil. Já Maria de Nazaré retoma 
a consciência no momento final de sua vida, no qual ela aparece 
envolta em uma aura de espiritualidade, já que a cena é a de sua 
morte. Talvez a retomada da consciência e de lembranças funda-
mentais de sua vida exatamente neste momento seja mais orgânica 
do que os momentos de lucidez de Angélica. No momento da 
morte, fenômeno que tem algumas dimensões desconhecidas de 
todos nós, faz sentido que acontecimentos inexplicáveis ocorram. 
A morte de Angélica também é um momento mais propício para 
essa oscilação psicológica do que os outros episódios em que re-
toma a razão, principalmente na casa de sua família. O narrador, 
no momento da morte de Angélica, afirma que “com alguns inter-
valos de letargia e aparências de final trespasse decorreram trinta 
minutos até a chegada da extrema unção” (1924, p. 234). O fato 
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de ela já ser conhecida como bruxa e a ela serem imputados alguns 
poderes sobrenaturais, pode ser um fator que torna mais verossí-
mil sua retomada parcial da razão. 

O que mais nos chama a atenção é que Camilo faz suas per-
sonagens oscilarem entre loucura e razão de acordo com suas ne-
cessidades ficcionais. Para que sua narrativa mantenha a verossi-
milhança, ele algumas vezes, especialmente em A Bruxa de Monte 
Córdova, sacrifica um possível desenvolvimento mais orgânico da 
enfermidade de Angélica. Já em A Doida do Candal, mesmo que 
esse procedimento se faça necessário para que o momento da 
morte de Maria ganhe força dramática, a manobra de devolver 
razão e memória à louca é feita de forma mais bem acabada. 

Camilo usa a loucura para criticar padrões sociais que vão 
contra a natureza e os desejos humanos. A não-adaptação do 
indivíduo aos papeis que deve representar, principalmente das 
mulheres, e todo o julgamento e exclusão sociais que advém 
disso, causam desequilibrios emocionais e psicológicos graves 
que podem destruir a vida da personagem e levá-la incondicio-
nalmente à morte. Além disso, Camilo devolve a lucidez às suas 
personagens quando deseja representar cenas em que a memó-
ria e a auto-consciência sejam necessárias. Poderíamos observar 
apenas os impactos que essa manobra tem na verossimilhança, 
mas acreditamos que ao intercalar momentos de sanidade aos 
de loucura, Camilo também mostra o quão triste a desumani-
zação causada pelas injustiças sociais pode ser. Ao aproximar 
“Angélica louca” e “Angélica sã” e “Maria louca” e “Maria sã” 
os danos causados pelo enlouquecimento e, consequentemente 
os danos causados pela sociedade hipócrita ficam mais óbvios. 

4. CONCLUSÃO

Decidimos chamar de loucura fenômenos por vezes diferentes 
entre si, porém frutos de opressões parecidas. Além disso, nossa 
escolha em usar o termo tem origem na concepção de que o que 
ocorre com Angélica e Maria de Nazaré faz com que elas percam 
a razão, e por vezes a memória. A fuga de uma realidade pouco 
amistosa com a situação delas pode explicar o que acontece. Como 
afirmamos no primeiro capítulo de nossa dissertação, a demên-
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cia/loucura pode ser compreendida como uma forma de expor 
o sofrimento, não exatamente uma doença com dimensões fisio-
lógicas. A loucura seria uma resposta às pressões, críticas e tam-
bém à falta de escolhas dessas mulheres. É o que acreditamos que 
acontece com Angélica e Maria de Nazaré, de formas diferentes, 
é claro. Mas de uma forma geral, as duas sofrem com opressões, 
solidão, culpa e escolhas reduzidas por conta de seu gênero e de 
sua classe social. 

Importante ressaltar o interesse de Camilo pelas vidas femini-
nas e pelas dificuldades pelas quais as mulheres, principalmente as 
das classes inferiores, passavam. Seu olhar, enquanto autor, volta-
-se majoritariamente para o interior das personagens, descrevendo 
seus estados emocionais e psicológicos. Mas a dimensão social é 
contemplada quando observamos os motivos, às vezes apenas ra-
pidamente referidos, que levaram essas mulheres a tamanho sofri-
mento. Sendo Camilo um autor bastante lido, tanto em sua época 
como depois, é fundamental o papel que sua obra tinha junto às 
leitoras. Ao representar as opressões, comuns no século XIX, o 
escritor instruia-as sobre sua realidade, possibilitando a reflexão 
por parte delas a respeito de suas vidas. É inegável o poder da 
literatura e da leitura como agente de catarse e auto-refexão e, ao 
escolher falar sobre as agruras enfrentadas pelas mulheres, Camilo 
coloca-se como um grande obervador da sociedade de seu tempo 
e também de agente modificador dessa realidade.
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O GROTESCO EM “LOUCURA”, DE MÁRIO DE SÁ 
CARNEIRO: UM OLHAR SOBRE O CARÁTER DE 

RAUL

Cássia Alves da Silva1

Loucura é uma das novelas de Mário de Sá Carneiro publicadas 
na obra Princípio, de 1912. O narrador é amigo muito próximo 
da personagem principal do texto, Raul. Ele apresenta ao leitor 
uma espécie de cronologia dos fatos que levaram Raul ao suicídio. 
O narrador parece buscar justificar o acontecimento terrificante, 
assim como o caráter do amigo morto. Raul é um escultor finan-
ceiramente abastado e produzia sua arte por puro prazer. Era uma 
espécie de dândi, um homem elegante e despreocupado com o seu 
sustento. Era um homem:

Rico, dedicado ao ócio e que, mesmo aparentando indiferen-
ça, não tem outra ocupação que a de correr no encalço da 
felicidade; o homem criado no luxo e acostumado, desde a 
juventude, a ser obedecido, aquele, enfim, que não tem outra 
profissão que não a da elegância, gozará sempre, em todas 
as épocas, de uma fisionomia diferente, inteiramente à parte.
(…)
Esses seres não têm outra ocupação a não ser a de cultivar 
a ideia do belo em sua pessoa, de satisfazer as suas paixões, 
de sentir e de pensar. Dispõem, assim, a seu bel-prazer e em 
grande quantidade, de tempo e dinheiro, sem os quais a fan-
tasia, reduzida ao estado de devaneio passageiro, dificilmente 
pode ser traduzida em ação (BAUDELAIRE, 2009, p. 13-14).

A ocupação de Raul consistia em refletir acerca da existência 
humana e do tempo, buscando talvez driblar ambas as coisas e 
encontrar um mecanismo de se eternizar ou de atingir a plenitu-
de. Desse modo, quando o amigo o dizia que ele precisava achar 
um meio de se entreter, ele respondia: “mas, meu caro, ‘entreter’ 

1 Mestre em Letras, doutoranda em Letras pela Universidade Federal do Ceará e 
professora de Língua Portuguesa, Literatura e Letras do Instituto Federal do Ceará, 
Campus Tauá.
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significa passar tempo. Ora, o tempo passa acelerado em demasia; 
não necessita de impulsos. Os homens deviam procurar entreter 
o tempo, e não entreterem-se a si… Eu é isso que faço (SÁ-CAR-
NEIRO, 1995, p. 266). Esse modo de ser e de pensar é que pode 
ter sido a força propulsora para o desenvolvimento da loucura em 
Raul.

De acordo com o narrador, que o conhecia desde a época em 
que ambos estudavam no Liceu, Raul apresentava características 
que o fazem ser descrito como um indivíduo diferente dos demais:

Raul era dotado de um bizarro caráter: ora alegre, ora triste; 
ora falador (…) ora conservando-se largo tempo silencioso, 
imerso em profunda meditação. Por coisas insignificantes, as-
saltavam-no às vezes terríveis cóleras (…).
Frequentemente tinha ideias esquisitas, duma esquisitice si-
nistra. Por exemplo, uma noite (…) exclamou de súbito: - 
Gostava que morresse toda gente...todos os animais e que 
só eu ficasse vivo (…) para experimentar o medo de me ver 
completamente só, num mundo cheio de cadáveres. Devia ser 
delicioso! Que calafrio de horror!” (SÁ-CARNEIRO, 1995, 
p. 265)

O próprio Raul se considerava excêntrico em relação aos de-
mais indivíduos, supunha sua “alma [como] diferente de todas as 
outras” (SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 284). Dentre as principais pre-
ocupações de Raul estava a morte ou mais precisamente o enve-
lhecimento, a perda da beleza da juventude. Isso o fazia passar a 
vida refletindo acerca da existência humana e também buscar uma 
forma de fugir dessa perda. Isso o leva à loucura que fará surgir o 
caráter estranho e monstruoso, formando um todo grotesco.

A loucura é um tema bastante comum no Modernismo euro-
peu, essa temática, à época, “extrapolou os limites do interesse ar-
tístico e serviu de baliza para a definição da sensibilidade moderna, 
cuja marca é o desajustamento do sujeito a uma realidade que ele 
aos poucos percebe como constritora” (MARTINS, 2010, p. 419). 
Tais caraterísticas são perceptíveis tanto em Mário de Sá-Carneiro, 
como nos demais componentes do grupo Orpheu.

De acordo com o Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo 
Português (2010) “No campo da criação artística, a loucura servirá 
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para intensificar o mergulho na subjetividade e marcar a recusa a 
um real percebido como objetividade pura, minando a solidez de 
conceitos como o de realidade, de identidade e de normalidade” 
(MARTINS, 2010, p. 419). Loucura, assim como vários textos de 
Mário de Sá-Carneiro, é marcado “pela preocupação como o des-
tino, a sobrevivência das individualidades em meio à pressão do 
coletivo” (MARTINS, 2010, p. 419). Raul se distancia da sociedade 
que o cerca, entregando-se à busca do entendimento da existência 
e seu distancimento se amplia a ponto de já não se enquadrar ali e 
por isso virar algo monstruoso.

Ainda segundo o Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo 
Português “A ‘queda’ na loucura é o destino de todo aquele que 
não se adapta à convenção, que insiste em defender sua liberdade 
individual” (MARTINS, 2010, p. 419). Desse modo, o delírio de 
Raul é inevitável desde o momento em que ele, tomado por um 
sentimento de insensatez e por uma atitude de subversão, insurge-
-se contra o óbvio: o tempo que tudo corrói.

Raul, no entanto, vê tudo isso a partir de uma ótica positiva 
a ponto de se reconhecer singular: “A minha alma é diferente de 
todas as outras” (SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 284). O próprio nar-
rador reforça isso quando afirma que seu intuito com o escrito 
era deixar uma base para o estudo de uma “singularíssima psico-
logia”. Esse olhar otimista é compreensível, pois a “recusa de um 
comportamento padrão, a loucura, de início [é] um ponto de fuga 
positivo enquanto auxiliar da diferença criadora, lúcida, torna[n-
do]-se o agente da dissolução do sujeito. [No entanto] Voltando-se 
a si mesmo, fechando-se à pressão social, o indivíduo isolado não 
escapa à melancolia e acaba por consumir-se em angústia. (…) 
uma loucura que devasta porque ao servir de apoio para uma sin-
gularidade individual apenas reforça a separação entre indivíduo e 
coletividade” (MARTINS, 2010, p. 419).

É nesse contexto que se faz nítido o caráter o estranho e 
monstruoso que faz de Raul um ser grotesco. O grotesco é a arte 
de congregar diversos elementos entendidos por determinada so-
ciedade como fora dos padrões, portanto, esquisitos, extravagan-
tes e excêntricos. Essa abordagem pode provocar tanto o espanto 
quanto o riso. Para criar um objeto grotesco, pode-se desenvolver 
um ser híbrido, através da junção de elementos incomuns, como o 
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vegetal e animal, ou animal e humano, ou humano e vegetal. Tam-
bém é possível trabalhar em torno do exagero das partes (ou de 
algumas partes) de um ser, ocasionando uma desproporção com o 
ideal que se tem desse ser.

Segundo Wolfgang Kayser (1986) o grotesco apresenta algo 
estranho, terrível, ao mesmo tempo em que satiriza. Traz certo 
humor que aniquila aquilo que ridiculariza. Revela o animalesco da 
criatura humana. Abarca tudo aquilo que se comunica com o inu-
mano, ou seja, o não natural, o que causa estranhamento e faz sur-
gir a feição do sinistro. Sendo assim, o “grotesco (...) é o contraste 
produzido entre forma e matéria (assunto), a mistura centrífuga 
do heterogêneo, a força explosiva do paradoxal, que são ridículos 
e horripilantes ao mesmo tempo”  (1986, p. 56). Nota-se que o 
grotesco é o encontro de dois elementos que, de tão diferentes, 
são inimagináveis juntos. A inesperada junção desses elementos 
provoca o nascimento do grotesco.

Visto desse modo, compreende-se o estado em que Raul se 
encontrava como um sinônimo do grotesco, pois, como um ser 
excêntrico, ele era diferente de toda gente. “Loucura? Mas afinal o 
que vem a ser loucura?… Um enigma… Por isso mesmo é que às 
pessoas enigmáticas, incompreensíveis, se dá o nome de loucos” 
(…) Que a loucura, no fundo, é como tantas outras, uma questão 
de maioria (SÁ- CARNEIRO, p. 278). Como não segue os padrões 
estabelecidos pela maioria, Raul torna-se grotesco.

Como se percebe, Raul é um indivíduo estranho. Em ensaio 
homônimo, Sigmund Freud (1996), inicialmente, conceitua o ter-
mo como algo assustador, aquilo que provoca medo e horror. As-
sim, a palavra aparece primeiro no campo significativo do ame-
açador. Nesse sentido, ela teria uma significação muito simples, 
embora já se enquadre em um dos aspectos do grotesco proposto 
por Kayser: o assustador.

Posteriormente, Freud (1996) traça um elo entre as palavras 
Unheimlich e Heimlich, buscando ampliar o conceito. A primeira diz 
respeito àquilo que não é familiar, mas Freud busca ir além da ideia 
de que o estranho seja simplesmente, o que não deveria ser. Por 
isso a ideia de comparar as duas palavras.

A partir de então, o autor insere-se mais a fundo na questão, 
indo à origem da palavra Unheimlich, que é Heimlich. Depois de 
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apresentar diversos significados para esta última, Freud conclui 
que Heimlich é uma palavra ambígua: ao mesmo tempo que signifi-
ca algo familiar, agradável, também engloba o que está oculto e se 
mantém fora do campo de visão do observador.

Assim, Heimlich é um termo ambivalente a ponto de coincidir 
com seu oposto Unheimlich. Este é como uma subcategoria do que 
é familiar, que também é o oculto, o secreto: “é o nome de tudo 
que deveria ter permanecido oculto, mas veio à luz” (FREUD, 
1996). Logo, o estranho, segundo Freud, é aquilo que deveria con-
tinuar secreto, mas, por motivos diversos, foi descoberto. E é isso 
que provoca o susto, tornando a situação marcada pelo horror, 
provocando medo.

Raul, ou melhor, o seu modo de ver o mundo não deveria vir 
à tona. No entanto, quebrando todas as regras seu pensamento 
se materializa e causa pânico em quem estar por perto: Marce-
la. O mundo dela, anteriormente ordenado, agora vira um caos 
sem esperança de reordenamento: “terrorizada, (…) tentava fugir, 
encontrar uma saída, chorava e gritava...” (p. 296). O próprio nar-
rador também se desestabiliza diante da excentricidade de Raul, o 
que fica evidente quando narra alguns fatos ocorrido durante um 
jantar na casa do amigo:

Com um puxão, despojou Marcela do seu leve vestuário… 
Numa aparição ideal, eu vi o seu corpo inteiramente nu… 
Que corpo… Nos braços, nas pernas, nos seios havia nódoas 
negras: eram escoriações de amor, compreendi… a visão du-
rou um segundo… Ela fugiu chorando… (…) Um louco… 
Um louco, não havia dúvida… (…) Este desconcertante epi-
sódio assombrou-me (p. 277).

Vê-se que a desordem é geral, mas Raul permanece inafetado 
por tudo isso. Isso faz dele um homem de caráter monstruoso. 
Para melhor compreender isso, parte-se das ideias propostas por 
Michel Foucault, em sua obra Os anormais (2001). No terceiro ca-
pítulo deste livro, que constitui a terceira aula do curso dado pelo 
autor no College de France, em 1975, Foucault apresenta três per-
sonagens que integram o campo da anomalia. São eles: o monstro 
humano, o indivíduo a ser corrigido e a criança masturbadora. In-
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teressam-nos, sobretudo, os dois primeiros, sendo que a ordem de 
importância é irrelevante.

Para Foucault, a lei é o que se toma como base para chegar à 
noção de monstro:

A noção de monstro é essencialmente uma noção jurídica - 
jurídica, claro, no sentido lato do termo, pois o que define 
o monstro é o fato de que ele constitui, em sua existência 
mesma e em sua forma, não apenas uma violação das leis da 
sociedade, mas uma violação das leis da natureza. Ele é, num 
registro duplo, infração às leis em sua existência mesma. O 
campo de aparecimento do monstro é, portanto, um domínio 
que podemos dizer “jurídico-biológico”. Por outro lado, nes-
se espaço, o monstro aparece como um fenômeno ao mesmo 
tempo extremo e extremamente raro. Ele é o limite, o ponto 
de inflexão da lei e é, ao mesmo tempo, a exceção que só 
se encontra em casos extremos, precisamente. Digamos que 
o monstro é o que combina o impossível com o proibido 
(FOUCAULT, 2001, p. 69-70).

Desse modo, compreende-se que o monstro é tudo aquilo que 
não se espera de um indivíduo. Ele quebra as regras estabelecidas 
socialmente e também rompe com as expectativas da natureza hu-
mana. Raul é esse monstro que faz Marcela dizer com veemência: 
“Ah! Mas tenho medo… tenho medo… tenho medo dele...” (p. 
281). Esse aspecto monstruoso se amplia quando ele afirma que 
dará sua maior prova de amor por Marcela:

“Vou-te convencer da grandeza sobre-humana do meu 
amor!… Escuta-me: não se ama (…) uma criatura enferma… 
uma criatura disforme (…) Ah! Mas ninguém ama um corpo 
sem fogo, um corpo mole e repugnante; ninguém beija um 
rosto sem nariz… uns olhos cegos, uns lábios contraídos na 
crispação de uma ferida mal cicatrizada… Pois bem! Fosses 
tu cega, fosse o teu corpo uma chaga e eu amar-te-ia com o 
mesmo amor… Com maior amor!...
(…)
O que amo é a tua alma e essa, seja feio o corpo, será sempre 
bela (…) Ouve-me, compreende-me, e não tenhas medo: vou 
despedaçar a obra-prima do teu rosto… torná-lo uma cicatriz 
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hedionda, onde não se conheçam as feições… sem olhos… 
sem lábios… Vou queimar os teus seios… sujar para sempre 
a brancura imaculada da tua carne… E assim, um monstro 
repelente, continuarei a amar-te, amar-te-ei muito mais (…) 
Não tenhas medo…”.
(...)
“Marcela, terrorizada, (…) tentava fugir, encontrar uma saída, 
chorava e gritava...”
(...)
“Não chores… Isto é vitríolo… vou-to lançar ao rosto… 
espalhá-lo pelo teu corpo… Vou-te matar o corpo para dar 
mais vida à alma… Vou-te dar a eternidade… fazer parar o 
tempo...” (p.296)

Quando Raul se propõe a dar a maior prova de amor desfi-
gurando Marcela, de certo modo, busca eternizar o amor que ele 
sente por ela, o que é impossível. Nesse momento, mescla o irreal 
com o proibido, tornando-se o monstro definido por Foucault.

Esse caráter extremamente subversivo da personagem que faz 
transparecer o aspecto grotesco, estranho e monstruoso é um re-
flexo da escrita modernista. Desse modo, a obra é também uma 
projeção da própria existência do autor e do homem moderno que 
fora marcada pela complexidade do ato de viver.

A complexidade se dá pela não adequação ao mundo exterior, 
de modo que o indivíduo volta-se para o eu que é colocado em 
um pedestal e adorado como um ser perfeito por ser diferente do 
comum. No entanto, desse eu surgem obras marcadas pela angús-
tia de um ser que não encontra seu lugar na sociedade da qual ele 
(não) faz parte e da qual ele continuamente se projeta para fora, 
como acontece com Raul. O escultor desafia a ordem e gera um 
caos ao negar agir como a maioria, ao buscar uma liberdade utópi-
ca, ao querer eternizar a juventude e ao querer provar a existência 
do amor a qualquer custo.

Raul é a projeção desse homem moderno. É um homem só no 
meio da multidão.
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VICENTE GUEDES E O DEVIR

Cesar Marcos Casaroto Filho1

É porque se reconhece como ficção que Vicente Guedes, um 
dos autores (e aqui utilizo o termo autor somente porque assim foi 
convencionado) do Livro do desassossego (PESSOA, 2013), afirma: 
“Quero ser uma obra de arte” (PESSOA, 2013, p. 67). Sabendo 
que “a vida prejudica a expressão da vida” (PESSOA, 2013, p. 
67), a fim de renegar o real postulado pelo racionalismo, Guedes 
expressa a existência utilizando-se da artificialidade proposta pelos 
dândis no século XIX. Mas o que é a expressão? Para Gilles De-
leuze e Félix Guattari (2011), a expressão não está mais atrelada 
de maneira estanque ao conteúdo, o que permite que o dualis-
mo significante-significado, que tende a simplificar as formas de 
conteúdo e expressão por meio de estruturas profundas na psique 
humana seja questionado. Um significante nada representa e daí 
uma nova imagem do pensamento se abre, uma imagem do pen-
samento abstrata, sem simbolismos, metáforas, arquétipos ou mi-
tos que estejam necessariamente implicados em um sentido final 
das palavras. Para os filósofos franceses, não existe subjetividade 
(não da forma como coloca a psicanálise clássica) mas tão somen-
te agenciamentos que ocorrem por meio de hecceidades. Ora, o 
que são hecceidades? Para compreender a hecceidade é preciso 
entender que, conforme Deleuze e Guattari, tudo é “relação de 
movimento e repouso entre moléculas ou partículas, poder de afe-
tar e ser afetado” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 49), tudo 
é acontecimento e o homem não se difere de uma estação ou de 
uma hora. Ao contrário da mimesis aristotélica, tudo é múltiplo e 
inclassificável. Em arte não se trata de imitar. Deleuze chama de 
plano de imanência aquilo que não corresponde a um desenho 
mental, mas a um desenho abstrato, plano sem forma que não dis-
tingue o natural do artificial. Sendo assim, dado que a expressão já 
não corresponde a estruturas profundas e que o eu não representa 
nada, é possível reconhecer no nome Guedes – na medida em que 
o Livro, que não apresenta um enredo ou objetivo precisos rompe 
1 Mestre em Teoria da Literatura (PUCRS) e doutorando (com bolsa CNPq) em 
Teoria da Literatura pela mesma instituição. 
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com a forma clássica –, ao contrário de um sujeito, um agente de 
um devir? 

Guedes compreende que Guedes não é mais do que uma indi-
vidualidade. Entre tédios, melancolias e, como ele mesmo expres-
sa, indiferença pelo mundo2, ele afirma: “Eu que, não sabendo o 
que é a vida, nem sei se sou eu que a vivo se é ella3 que me vive 
[...] decerto não vos irei jurar qualquér cousa” (PESSOA, 2013, 
p. 63). E não é porque se considera infeliz (mas não sempre) que 
Vicente Guedes, mesmo com indiferença pelas coisas, se considera 
um pessimista: “Pessimista – eu não o sou. [...] Eu não sei se o 
mundo é triste ou mau nem isso me importa, porque o que os 
outros soffrem me é aborrecido e indifferente” (PESSOA, 2013, 
p. 59). Ora, aqueles que veem no Livro do desassossego uma obra com 
teor pessimista devem levar em consideração que Guedes não é 
um fazedor de sistemas pessimistas. Como diz o autor: “Eu não me 
queixo do mundo. Não protesto em nome do universo. Não sou 
pessimista. Soffro e queixo-me, mas não sei se o que ha de geral 
é o soffrimento nem sei se é humano soffrer” (PESSOA, 2013, 
p. 73). É porque se encontra fundido na multiplicidade das coisas 
e sabe disso que Guedes pode afirmar: “Eu assim talhei a minha 
vida, quasi que sem pensar n’isso, mas tanta arte instinctiva puz em 
fazel-o que para mim-proprio me tornei uma não de todo clara e 
nitida individualidade minha” (PESSOA, 2013, p. 65). Ora, o que 
nos faz sermos quem somos? É questionando-se sobre quem é 
(ou o que é), por detrás da irrealidade de uma multiplicidade-Gue-
des, que Vicente Guedes pode dizer: “Eu próprio não sei se este 
eu, que voz exponho, por estas colleantes paginas fora, realmente 
existe ou é apenas um conceito esthetico e falso que fiz de mim-
-proprio” (PESSOA, 2013, p. 67). Consciente de uma estética e 
de uma individualidade sem barreiras formais ou unidade alguma, 
“vivo-me estheticamente em outro” (PESSOA, 2013, p. 67). Se há 
algum ideal para Guedes, é o de viver em sonho, mas distraida-
mente, conforme o momento em que sonha. Sendo assim, Guedes 
pode afirmar: “viver do sonho e para o sonho, desmanchando o 
Universo e recompondo-o, distrahidamente conforme mais apraza 
2 Será mesmo que é indiferente? Afinal de contas, ele sente demais a todo o instante. 
3 A edição do Livro do desassossego utilizada nesse artigo é a da Tinta-da-china Brasil, 
de 2013, editada por Jerónimo Pizarro, que preserva o português original da 
escritura da obra. 
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ao n[osso] momento de sonhar” (2013, p. 73-74). E então, triunfal-
mente, mas não como um pessimista: 

Pensar em phrases que se contradigam, fallando alto em sons 
que não são sons e côres que não são côres. Dizer – e com-
prehendel-o, o que é alias impossivel – que temos conscie[n-
cia] de não ter consciencia, e que não somos o que somos” 
(PESSOA, 2013, p. 74),

afinal, o que uma individualidade pode dizer que sabe? Ora, Guedes 
não é um hermeneuta. O que um eu-hermeneuta pode interpretar? 
É com tristeza (e isso porque é um homem que sofre, mas não um 
pessimista) que, ao falar de prisão, Guedes critica os hermeneutas: “A 
voz dos regatos que interpretas, pura explicadora, a voz das arvo-
res onde pômos sentido no seu murmurio – ah, meu amôr ignoto, 
quanto tudo isso é nós e phantasias tudo de cinza que se escôa pelas 
grades da nossa cella!” (PESSOA, 2013, p. 69). Ao contrário do que 
propõem os hermeneutas, Guedes sabe que não se trata de pas-
sado-presente-futuro. Não há linearidade. O que há é tempo-caos, 
tempo de devir. Aion, não Cronos. Ao falar de hecceidade, de que é 
feito o devir-animal (ao contrário do sujeito cronológico), Deleuze 
e Guattari (2012) contrapõem o tempo de Cronos ao de Aion. O 
homem não é mais que uma estação ou uma nuvem. O tempo da 
hecceidade é o da afecção, não o que constitui uma estrutura subje-
tiva. Trata-se de individuação, não de individualidade. Ao contrário 
de Cronos, que é o tempo da medida, aquele que define o indivíduo 
e desenvolve a forma, Aion é indefinido, tempo de acontecimen-
tos que se dão por linhas flutuantes. O sujeito predeterminado por 
Cronos perde lugar, assim, para a hecceidade, que é feita de acon-
tecimentos em agenciamentos. Para Deleuze e Guattari: “o clima, 
o vento, a estação, a hora não são de uma natureza diferente das 
coisas, dos bichos ou das pessoas que os povoam, os seguem, dor-
mem neles ou neles acordam” (2012, p. 52). É esse ainda o tempo 
da obra de arte, do ritornelo (DELEUZE; GUATTARI, 2012). Não 
mais, como compreendiam os clássicos, a obra é o começo de um 
mundo. A obra não domestica o caos e os acontecimentos. Ela antes 
traça um agenciamento territorial. Tampouco se trata de duas partes 
consoantes a se buscarem e se responderem. Se, na arte clássica, um 
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artista-Deus ordena o caos, na arte romântica o artista se territoriali-
za e então se depara com o inferno, o subterrâneo. O belo agora está 
no cotidiano. Não se trata mais de buscar por um Anjo da Beleza, 
trata-se antes de uma transcendentalidade imanente. Deus é caos. A 
essência está no real, não mais no ideal. Contrapõe-se, desse modo, a 
conformidade científica com o movimento imanente. Diante disso, 
o que o artista faz? Para Deleuze e Guattari (2012), o artista, aberto 
ao Cosmo, capta as forças do mundo em uma obra. Das inovações 
românticas, diferentemente da forma clássica, petrificada e isolada 
das coisas, a forma é agora uma grande forma em contínuo desen-
volvimento. A matéria é “matéria em movimento de uma variação contínua” 
(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 164). A descodificação das coi-
sas, do mundo, possibilita ao artista romântico viver o território. Mas 
como ele vive? Perdido e desterritorializado.

A obra em devir acontece em um sistema multilinear, não pon-
tual. Ao contrário de um sistema pontual – arborescente, estrutural 
–, que vem a territorializar e reterritorializar e, portanto, subordi-
nar as linhas de fugas de uma obra a pontos específicos, o sistema 
multilinear – rizomático, em devir –, vem liberar a linha dos pontos 
molares, territorializantes (DELEUZE; GUATTARI, 2012). Mas o 
ritmo de uma obra não é feito dessa variação contínua, dessa mul-
tiplicidade, heterogeneidade? Ora, o que são as criações? Para De-
leuze e Guattari, 

as criações são como linhas abstratas mutantes que se livra-
ram da incumbência de representar um mundo, precisamente 
porque elas agenciam um novo tipo de realidade que a história 
só pode recuperar ou recolocar nos sistemas pontuais (2012, 
p. 100). 

Não se trata de imitação, mas de devir. No entanto, o que é de-
vir? Para Deleuze e Guattari,

devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos 
órgãos que se possui ou das funções que se preenche, extrair 
partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e 
repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que 
estamos em vias de devir, e através das quais devimos (DE-
LEUZE; GUATTARI, 2012, p. 67). 
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Em um dos seus textos mais famosos, “Na floresta do alhea-
mento”, o autor do Livro expressa os ritmos que se entrecruzam 
naquilo que ele chama sonho: 

o movimento parado das arvores; o socego inquieto das fon-
tes; o halito indefinivel do rhythmo intimo das seivas; o en-
tardecer lento das cousas, que parece vir-lhes de dentro a dar 
mãos de concordancia espiritual ao entristecer longinquo, e 
proximo á alma, do alto silencio do ceu; o cahir das folhas, 
compassado e inutil, pingos de alheamento, em que a paysa-
gem se nos torna toda para os ouvidos e se entristece em nós 
como uma patria recordada” (2013, p. 77-78).

Assim, é em um ritmo cósmico que Guedes sente o mundo 
e sabe da sua individualidade sem linearidade alguma, e isso tudo 
porque o devir é que o faz ser contínuo outro que não ele próprio. 
Não há uma verdade profunda da alma, afinal de contas, o que 
Guedes pode saber? Afinal de contas, foi ali, na floresta do alhea-
mento, que Guedes, falando das suas individualidades, “[...] vive-
mos um tempo que não sabia decorrer, um espaço para que não 
havia pensar em poder-se medil-o. Um decorrer fora do Tempo, 
uma extensão que desconhecia os habitos da realidade no espa-
ço...” (2013, p. 78). Ora, não é esse Aion, o tempo do devir? 

Apesar de tédios expressos que vêm e vão, o Livro é menos 
uma meditação sobre a morte que um jogo de intensidades e velo-
cidades, amálgama de corpos em fluxo contínuo. O Livro se faz em 
ondas de devires. O Livro não é nem uma exaltação da vida nem 
uma celebração da morte, isso seria pobre demais dada a sua com-
plexidade. O Livro, que é também Gudes, antes fala de realidades, 
de coisas que acontecem, mas não se trata de uma reflexão ou de 
uma interpretação do real. O Livro não se limita a dar sentidos. Ele 
fala de sonhos. Mas o que são os sonhos? De maneira alguma os 
sonhos se contrapõem ao real, os sonhos antes criam intensidades 
que se dão no plano da imanência, na própria realidade. Os sonhos 
criam mundos. Acima de tudo, os sonhos de maneira alguma são 
metafóricos. Sonhar é a própria realidade. Vicente Guedes sonha 
porque tem consciência da complexidade das coisas e dos signos. 
Onde atingir a clareza? Nem mesmo a purificação do discurso, 
como pretendem os hermeneutas, pode fazê-lo. Não há o discerní-
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vel, o interpretável, o significante. Quem escreve o Livro? Fernan-
do Pessoa? Vicente Guedes? Barão de Teive? Bernardo Soares? 
Todos eles? Ninguém? Todo o sujeito é coletivo. Não há um sujei-
to de enunciação, mas uma função geral em contínua segmentari-
zação que escoa sobre os segmentos (DELEUZE; GUATTARI, 
2011). Fernando Pessoa é somente um nome. Fernando Pessoa é 
o nome de um agenciamento nunca igual a si mesmo. O Livro não 
tem uma unidade e os seus fragmentos não dependem uns dos 
outros. O Livro corresponde a expressões móveis que acontecem 
por meio de rizomas. Ora, onde está a floresta do alheamento? 
A anunciação sem sujeito convencionada como Vicente Guedes 
pode nos responder: “A floresta tão aqui ante outros olhos meus!” 
(2013, p. 73).
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O ESTUDO DA PERSONAGEM EM SUA RELAÇÃO 
TRANSLITERÁRIA

Clarice Gomes Clarindo Rodrigues1

Os atuais estudos narrativos têm atribuído à personagem o que 
a narratologia clássica suprimiu ao longo de décadas: sua poten-
cialidade semântica e o devido relevo entre as demais categorias 
narrativas. As bases da análise estrutural da narrativa e da narrato-
logia (a linguística saussureana, o formalismo russo, a morfologia 
do conto, o estruturalismo e a teoria semiótica), desvalorizaram as 
leituras psicológicas da personagem, quando impôs concepções 
funcionais do relato e dos agentes. 

Roland Barthes (1966) em Análise estrutural da narrativa, já enun-
ciava o processo dedutivo, concebido em modelos hipotéticos de 
descrição, cuja análise da narrativa era “por força condenada”. 
Neste sentido, a personagem não era analisada de modo singu-
lar, mas, em estruturas universalizantes que retiravam sua carga 
semântica e simbólica na narrativa.

A personagem é deixada à margem, quando, em 1972, em 
“Discurso da Narrativa”, inserido em Figuras III, Gérard Genette 
prioriza as análises estruturantes do discurso narrativo (história, 
discurso, narração), tendo em vista, numa perspectiva semiótica, as 
relações entre significante, significado e enunciação. Os conceitos 
em voga eram as focalizações e anacronias, analepse, prolepse e 
silepse, níveis narrativos, narradores e seus vários estatutos, nar-
ratário e outros.  

É claro que a subalternização da personagem não emana das 
bases do estruturalismo e da narratologia. Convém ressaltar que 
a análise estrutural da narrativa é oriunda do New criticismo (profi-
cuamente difundida na década de 40), neste caso, uma tendência 
recorrente que privilegiou a crítica literária pelo viés intrínseco 
do texto, abolindo os aspectos extrínsecos, tais como os fatores 
biográficos e sociais imbrincados na tessitura literária. Além disso, 
em tempos anteriores, precisamente em 1927, com a publicação 

1 Mestra em Estudos Literários pela UNEMAT - Universidade do Estado de Mato 
Grosso; Campus Universitário de Tangará da Serra-MT; Brasil.
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de Aspectos do Romance, o inglês E. M. Forster tratou de reduzir 
a personagem, limitando-as às classificações em duas categorias: 
planas, tipificadas, sem profundidade psicológica; redonda, esfé-
rica, complexa, multidimensional. Assim, os modelos conceituais 
e categorizantes de Forster vigoraram como doutrinas no estudo 
da personagem. 

Ao reportar às origens mais remotas, vê-se que é o pensador 
grego, Aristóteles quem suscitou aspectos importantes que mar-
caram e marcam o conceito de personagem e sua função na lite-
ratura a partir do conceito de mimesis, cuja interpretação centra-se 
na representação da realidade. Agregado à visão aristotélica, está 
o poeta latino Horácio (65-8 A.C.), o qual concebe a personagem 
não apenas como reprodução (representação) de um ser vivo, mas 
como a concepção e avaliação a partir da virtualização de mode-
los humanos, ou seja, a extração da imagem de pessoa, revestida 
da moralizante condição humana. Observa-se que pelo fato de o 
termo mimesis  ser traduzido como “imitação do real”, diga-se, pois 
“concepção até certo ponto empobrecedora das afirmações con-
tidas no discurso aristotélico, marcou por longo tempo as tentati-
vas de conceituação, caracterização e valoração da personagem.” 
(BRAIT, 2017, p.38).     

Em um longo período da história em que se insere o estudo 
da personagem, os teóricos que trataram dessa questão, foram in-
fluenciados pela visão aristotélica em torno de sua teoria. Entre-
tanto, a partir da segunda metade do século XVIII, a visão herdada 
de Aristóteles e Horácio entra em declínio. Nesse período e duran-
te o século XIX, a personagem acompanha o ritmo de modifica-
ção  e desenvolvimento do romance, ao gosto burguês. Nesta fase, 
o gênero romanesco evidencia a sátira social, política e filosófica, 
ressaltando as análises das paixões e os sentimentos humanos, po-
rém, não há uma teoria que seja possível estudar a personagem em 
sua especificidade.    

Nessa perspectiva, retomam-se aqui as discussões em torno 
das bases da análise estrutural da narrativa e da narratologia clássi-
ca, não no intuito de minimizar os contributos gerais aos estudos 
literários, mas, destacar o fato de como essas componentes da tra-
dição literária manteve a obscuridade do potencial semântico da 
personagem.
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Portanto, após muitas águas correrem sob a ponte da narra-
tologia, e muitos estudos beberem da fonte que transcorria  em 
curso e ciclo, relativamente normais, eis que surgem nos anos 90, 
e para além deles, novos ventos, capazes de desviar os rumos de 
“águas tranquilas”, e resgatar a personagem das profundezas do 
esquecimento. Está-se a falar da narratologia pós-clássica ou es-
tudos narrativos, que finalmente emancipados do estruturalismo, 
convocam em movimento interdisciplinar, os estudos midiáticos, 
as ciências cognitivas, a cibercultura, os estudos femininos, os es-
tudos comparados e os estudos culturais.

Neste vasto campo dos estudos narrativos, a personagem e 
suas figurações se potencializam em narrativas cinematográficas, 
teatrais, televisivas, publicitária, historiográficas, iconográficas, de 
imprensa, videogames, histórias em quadrinhos, romance gráfico, 
e outras instâncias narrativas em que a personagem assume exis-
tência ficcional. 

Nesta perspectiva, este trabalho centra-se no estudo da perso-
nagem. Especificamente, das personagens Amélia, de O crime do 
padre Amaro (1880) e Luísa, de O primo Basílio (1878), as quais são 
representadas nos romances do escritor português Eça de Quei-
rós, personagens essas que são objetos de novas figurações por 
meio de um processo de transposição intermidiática – a adaptação 
cinematográfica: O crime do padre Amaro, por Vera Sacramento, e 
realizada por Carlos Coelho da Silva (2005), e Primo Basílio (2007), 
de Euclydes Marinho, dirigida por Daniel Filho.

A personagem feminina é icônica na trajetória literária de Eça 
de Queirós e transita por toda a obra. Com maior ou menor in-
tensidade, a discussão da educação e do comportamento feminino 
entrelaçam-se aos temas de relevos sociais, políticos e religiosos, 
que se estendem d’As Farpas aos romances.  Entre manuscritos, 
esboços e rascunhos, o autor não poupou a sua pena, tampouco 
suas “farpas”, ao configurar suas personagens. Longe da ideali-
zação romântica, a idiossincrasia à figura da mulher ocorre pela 
destronação da sua aura. A degeneração moral envolve todas as 
personagens femininas de Eça de Queirós. Independentemente da 
classe social, suas personagens figuram-se como adúlteras, corte-
sãs, beatas, concubinas, alcoviteiras, e toda a sorte de semântica  
pejorativa.
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Além desse fato, as personagens femininas não ocupam espa-
ços sociais privilegiados, como as personagens masculinas, mas, 
sustentam a ação em seus romances e contos. Emblemáticas, fu-
gazes, figurantes, o que resta à personagem feminina senão a dis-
solução nos romances de Eça? Dissolução aqui entendida como 
morte social das personagens femininas. Ora, Amélia morre ao 
dar à luz o fruto dos seus amores pecaminosos. Luísa morre por 
cair no adultério. Maria Eduarda cai no incesto e na penumbra. 
Juliana morre por tentar burlar sua condição social. Logo, o que 
está em questão, não é a impiedade do autor em relação à perso-
nagem feminina, no sentido de puni-la com morte ou castigo pela 
transgressão das normas vigentes daquela sociedade. A questão é 
a dissolução da figura feminina na narrativa literária. Encerra-se 
uma personagem nas páginas de um romance? O que faz com que 
uma personagem viva no imaginário do leitor, e de que forma a 
personagem subsiste ao tempo do autor e da narrativa.

Tendo em vista estas questões, há que refletir que, apesar de ter 
passado mais de um século, as personagens queirosianas transcen-
dem as narrativas literárias, por meio de variados suportes narra-
tivos, por meio de processos de sobrevida, que ocorrem “quando 
a personagem trata de ‘migrar’ do mundo ficcional para o mundo 
real. A personagem ganha então, em relação à figuração original, 
uma existência própria.” (REIS, 2015, p. 134, grifo do autor). Por-
tanto, há que discutir a maneira de se ler as personagens de ficção, 
não apenas nela, mas para além dela. 

Nesse sentido, destaca-se que os romances O crime do padre 
Amaro (1975) e O primo Basílio (1878)2 foram recriados em outras 
perspectivas, épocas e contextos de transposição intermidiática 
(cinema e televisão). Cronologicamente, no ano de 1922 lança-se o 
filme O primo Basílio, em Portugal, por Georges Pallu, e a sobrevida 
de Luísa se dá pela atriz Amélia Rey Colaço. De produção mexi-
cana, por Carlos de Nájera,  em  El Primo Basílio (1934) é Andrea 
Palma quem traduz Luísa. Na Argentina, Carlos Sclieper lança El 
Deseo (1944) aludindo ao romance O primo Basílio e desta vez,  Aida 
Luz quem protagoniza Luísa. Em 1959, a produção portuguesa 
2 Observa-se que há um predomínio das adaptações de O crime do padre Amaro e O 
primo Basílio. Provavelmente por serem os romances mais lidos de Eça de Queirós, 
e possivelmente, os romances que mais chocaram o público, devido às temáticas 
escandalosas para o período de publicação.  
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de António Lopes Ribeiro lança O primo Basílio, e  Danik Patisson 
incorpora Luísa. Na Alemanha, o romance de Eça vem a lume 
com o título Der Vetter Basílio em 1969, e Luísa ganha voz pela 
atriz Diana Korner. Em 1988, a brasileira Rede Globo de televisão 
transmite a minissérie O primo Basílio sob a direção de Daniel Filho, 
e a personagem Luísa, notadamente é apresentada ao público por 
meio da atriz Giulia Gam.  Em 2002 é a  vez de a personagem 
Amélia tomar forma através da atriz Ana Claudia Talancón, no  
filme mexicano El crime Del Padre Amaro. Por fim, respectivamen-
te, objetos dessa pesquisa, a sobrevida de Amélia se dá pela atriz 
Soraia Chaves, no filme português de título homônimo ao roman-
ce, dirigido por Carlos Coelho da Silva. Já a sobrevida de Luísa 
ocorre pela atuação da atriz Débora Falabella, no filme brasileiro 
Primo Basílio (2007), roteirizado por Euclydes Marinho e dirigido 
por Daniel Filho.     

Intrinsecamente à sobrevida da personagem, está o conceito de 
vida da obra, presente em A obra de arte literária de Roman  Ingarden 
(1965), onde o autor ressalta que embora as vivências do leitor não 
devam ser consideradas como parte integrante da obra literária, 
o receptor é essencial para a “vida” da obra. Por se tratar de uma 
construção esquemática, há pontos de indeterminação a serem 
preenchidos pelo leitor, uma vez que uma obra de arte nunca é 
apreendida em sua plenitude. Desse modo, a obra revive  na mul-
tiplicidade de suas concretizações e ao sofrer transformações em 
consequência de  novas circunstâncias estruturadas por sujeitos 
conscientes. 

O processo da figuração da personagem desenvolve-se, na me-
dida em que a personagem se prolonga  em um tempo que vai 
além da sua primeira vida ficcional; assim, ela  fixa-se no imaginá-
rio do público, ao receber novas significações noutros contextos 
receptivos. Neste ponto, a “perspectiva histórica nos permite asse-
gurar que as personagens de origem literária e teatral são capazes 
de viver séculos e de integrar-se definitivamente numa dada cultu-
ra.” (GOMES, 2008, p. 117). A personagem enquanto categoria 
fundamental da narrativa, “evidencia a sua relevância em relatos 
de diversa inserção sociocultural e de variados suportes expres-
sivos.” (REIS e LOPES, 2007, p. 314). Deste  modo, os moder-
nos estudos narrativos elevam a personagem a diversos graus de 
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transcendência, atribuindo-lhes potencialidades semânticas para 
além do texto literário, do tempo do escritor e de sua configura-
ção  narrativa primordial. Ela expande-se “na narrativa literária (da 
epopeia ao romance e do conto ao romance cor-de-rosa), como na 
narrativa cinematográfica, na telenovela ou na banda desenhada.” 
(REIS,  2003, p. 360). 

  Neste âmbito, é necessário ressaltar “uma vasta revisão con-
ceptual que exige que a personagem seja olhada sob o signo de 
uma pluralidade de perspectivas e de manifestações, correspon-
dendo às dominantes de interdisciplinaridade e de narratividade 
[...] ” (REIS, 2015, p. 25). Assim, tanto em O crime do padre Amaro, 
de Carlos Coelho da Silva (2005), quanto em Primo Basílio, dirigido 
por Daniel Filho 3(2007), as personagens femininas queirosianas 
são transpostas para além das cenas que, no século XIX, chocaram 
o público, por serem consideradas imorais. 

 De acordo com Reis (2015), um estudo que envolva narrati-
vas ficcionais, suscita reflexões que incidem sobre a personagem 
considerada no estado atual dos estudos narrativos.   No estudo da 
personagem em sua relação transliterária, consideram-se os com-
ponentes que dizem respeito ao processo de figuração, dentre eles, 
cita-se: a caracterização, o preenchimento de vazios, decorrente 
da caracterização, ou seja, os possíveis espaços em branco deixados 
pela narrativa literária, de modo que, para pensar esses pontos de 
indeterminação, procede-se aos exercícios de suspensão da narra-
tividade. Neste sentido, a análise de uma personagem transliterária 
consiste, por momentos, em deter-se na narrativa e olhar a perso-
nagem pelo ângulo do casting, analisando-a pelo viés da linguagem 
própria da transposição intermidiática. Portanto, destaca-se que a 
personagem está longe de diluir-se, antes se engloba em um siste-
ma expansivo que ultrapassa as barreiras do texto literário.    

Uma transposição intermidiática pressupõe, inicialmente, a 
linguagem da adaptação como recurso transtextual a ser inscrito 
na narrativa e nas refigurações das personagens.  Decorrem desse 
processo modificações provenientes da leitura do adaptador, de 
3 A respeito do processo de transposição intermidiática, importa ressaltar que o 
romance O primo Basílio (1878) atingiu os suportes cinematográfico e televisivo, na 
tela brasileira. Em 1988, Gilberto Braga adaptou o romance, para uma minissérie 
exibida pela rede Globo, sob a direção de Daniel Filho. Em 2007, o mesmo diretor 
executa uma nova versão do romance através do filme Primo Basílio.   
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modo que as personagens adquirem desenvolturas e mobilidades 
que não se encontravam necessariamente representadas no  tem-
po original das narrativas literárias. Nessa direção, a personagem 
transliterária demonstra sua potencialidade semântica ao transpor-
-se a outros suportes narrativos, escapando ao projeto inicial do 
autor.      

Entre os notáveis contributos aos estudos literários, nota-se 
que a visão valorativa em torno da personagem, expande-se em 
crescente número. Logo, evidencia-se a importância interdiscipli-
nar que os estudos narrativos empreendem na atualidade. Neste 
caso, especificamente - a interação transmidiática entre a narrativa 
literária e a narrativa cinematográfica. Conforme se observa, “os 
estudos entre literatura e cinema constituem uma das abordagens 
interdisciplinares mais frequentes e prestigiadas dentro da área da 
Literatura Comparada.” (COUTINHO, 2011, p. 25).  

Os créditos iniciais em O crime do padre Amaro (2005), de Carlos 
Coelho da Silva, informam que o roteiro é uma adaptação livre do 
romance de Eça de Queirós. Desse modo, está clara a liberdade 
que há em relação ao texto queirosiano. Um exemplo disso está no 
espaço onde desenrola-se a ação: a cidade de Leiria do final dos 
anos 60 é substituída por um bairro de Lisboa de 2005, com pro-
blemas socioculturais.  Da mesma forma, em Primo Basílio (2007), 
de Daniel Filho, a Lisboa queirosiana do século XIX, cede espaço 
à grande São Paulo do ano de 1950. A perspectiva de Eça, em sa-
tirizar a burguesia que importava costumes europeus, é substituída 
pelo cenário brasileiro. O Brasil está sob o governo de Juscelino 
Kubistchek, e no período de construção da até então futura capital 
brasileira – Brasília.  

Nas narrativas literárias, “Amélia figura como a mulher ingê-
nua da sociedade oitocentista, fruto de uma educação norteada 
pelo dogmatismo religioso, notadamente nas grandes proporções 
de influência que o clero católico mantinha nas pequenas cidades” 
(MEDEIROS, 2016). Deste modo, vê-se que Amélia se insere 
num contexto altamente deturpado nos aspectos sociais, físicos e 
morais, no qual a sociedade é corrompida pela polarização: igreja 
e poder político, na provinciana e retrógrada cidade de Leiria, ce-
nário onde se desenrola a ação do romance. Luísa figura como a 
mulher vazia e inerte do século XIX. Fruto do ócio de uma edu-
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cação burguesa, projeta-se nos romances que lê, entregando-se às 
ilusões e às paixões. 

Nas narrativas fílmicas em que as personagens são refiguradas, 
Amélia e Luísa conhecem novas moradas ficcionais, onde se des-
pem da descrição irônica de “cândidas mulheres”, cujas aparências 
estavam circunscritas  aos contextos da religião e do lar burguês. 
Conforme se depreende da citação é possível averiguar a “candu-
ra” de Amélia, “E apareceu, subindo quase a correr, com os ves-
tidos um pouco apanhados adiante, uma bela rapariga, forte, alta, 
bem feita, com uma manta branca pela cabeça e na mão um ramo 
de alecrim.” (QUEIRÓS, 2000, p. 131).

Da pureza simbolizada pela manta branca na cabeça, a beata 
Amélia é refigurada a um alto teor sexual e extrema sensualidade 
na narrativa fílmica. Este fator denota-se desde sua caracterização 
física pela atuação da atriz Soraia Chaves, à ciência e aceitação do 
caso sexual que a mãe, S. Joaneira mantém com o cônego Dias, até 
às cenas de nudez que expõe durante o sexo que mantém com o 
padre Amaro. Contrariamente à narrativa literária, a adaptação de 
Vera Sacramento conduz a sobrevida de Amélia aos temas: pedofi-
lia (o cônego Dias abusa sexualmente de Amélia, desde a tenra ida-
de); assassinato (por vingança, mata o cônego Dias); suicídio (pela 
razão de estar grávida e sem perspectivas). Além disso, adjacente 
à história de Amélia e Amaro, está o casal  Carolina e Quimbé, 
marginalizados por uma sociedade etnicamente excludente. Quan-
to à “burguesinha da baixa”, Luísa de O primo Basílio, a adapta-
ção ocorre no plano simbólico. A personagem é transposta para 
uma ambientação, a qual  época e contexto estão em efervescentes 
mudanças e transformações. Assim, nomeadamente no romance: 
“Luísa, a Luisinha [...] serzinho louro e meigo [...] anjinho cheio 
de dignidade.” (QUEIRÓS, 2001, p. 56) socialmente é conhecida 
apenas pela “Mulher do funcionário do Ministério”. As refigura-
ções da personagem Luísa ocorridas há mais de um século depois, 
e representadas nos anos 50, mostram bem o jogo de narrativas 
inscritas na adaptação. Ou seja, os romances românticos cujas lei-
turas Luísa se projeta, são substituídos pelas narrativas televisivas. 
O modelo do aparelho de televisão em preto e branco que compõe 
o cenário da sala de Luísa é típico dos anos 50, mostrando a evo-
lução e transformação pela qual Luísa passa do século XIX para o 
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século XXI (período da produção fílmica).   
Resta verificar as novas feições  e  proporções de figuração que 

a “beata” e a “burguesinha da baixa” tomarão. Logo, é possível 
afirmar que existe “sobrevida” além da morte social das persona-
gens femininas queirosianas. Pois, para além de mortes, penum-
bras e castigos femininos, engendrados no seio das narrativas, há 
“uma vida própria, que a fenomenologia da leitura contempla no 
amplo quadro da vida da obra literária.” (REIS, 2015, p. 128), ou 
seja, a obra literária também vive, à medida que novas figurações 
da personagem ocorrem.

Nesse sentido, é primordial a valorização da personagem en-
quanto categoria fundamental da narrativa, visto que, através da 
interdisciplinaridade e transnarratividade, os estudos narrativos da 
atualidade intentam ir além das limitações que se sucederam por 
décadas. Espera-se que os conceitos em voga, em torno da per-
sonagem, se manifestem sob o desígnio de suas potencialidades 
semânticas e não em conceitos estáticos, imutáveis e unificados, 
antes, convoquem a crítica e as ciências cognitivas.    
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A FORMAÇÃO DE UMA TRILOGIA EM: ENSAIO 
SOBRE A CEGUEIRA, A CAVERNA E ENSAIO 

SOBRE A LUCIDEZ

Claudia Carla Martins1

1. ROMANCES EM DIÁLOGO

Quando postas em diálogo, as três obras de José Saramago, 
Ensaio sobre a cegueira (1995), A caverna (2000) e Ensaio sobre a lu-
cidez (2004), oferecem muitos caminhos de entrecruzamento. O 
que nos faz defender a hipótese da formação de uma trilogia. Há 
linhas de comunicação em diversos níveis, umas mais explícitas, 
outras que subjazem de modo discreto, conectores que ora ligam 
uns, ora ligam outros romances entre si, formando uma teia a ser 
explorada criticamente. 

Para se pensar os três romances na perspectiva de conjunto, 
cremos ser necessário ter como fator fundamental o diálogo esta-
belecido com a alegoria da caverna, de Platão. Este é o principal 
nexo que os põem em ligação. Podemos afirmar que nestas obras 
a caverna platônica é atualizada e reconfigurada na estética roma-
nesca. 

A nova caverna construída em Ensaio sobre a cegueira é apre-
sentada de início por uma situação cotidiana, banal: uma parada 
obrigatória em um semáforo. Assim nos é dado o espaço-tempo 
que será o cenário para ressignificação da alegoria platônica: a pólis 
contemporânea.  Personagens comuns, demarcadas e nomeadas 
pelos seus papéis sociais são a encarnação coletiva dos antigos ce-
gos. A epidemia da cegueira branca toma gradualmente a cidade, 
a vida é arrancada de sua normalidade, todos - exceto uma perso-
nagem: a mulher do médico - são atingidos pelo “mal branco” e 
lançados em um mundo que se apresenta como um “mar de leite”. 
O ingresso gradual na cegueira é igualmente o ingresso na barbárie 
e a destruição de um modo civilizatório de existência. A civilização 
1 Doutoranda em Estudos Literários, UNEMAT (Universidade do estado do Mato 
Grosso).
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desmorona e o mundo de cegos revela o homem em toda sua hu-
manidade. Este é o panorama geral do romance. 

A alegoria de Platão ganha outra configuração no romance 
intitulado A caverna. Há na obra a construção de dois espaços: a 
olaria, onde vive a personagem principal, Cipriano (marcada por 
uma crise profunda de desajuste à nova ordem, por sentimento de 
não pertencimento e de esvaziamento de seu ser), lugar este regi-
do pelo modo artesanal de vida, que tem o barro como símbolo. 
Em oposição está o Centro, a nova caverna, um espaço-tempo do 
consumo, do controle, da aniquilação da vida e do homem, lugar 
regido pela lógica do capital e do espetáculo, dotado de fome voraz 
e de uma força centrípeta que vai engolindo tudo, devorando as 
cercanias, alastrando seu império imponderável, tornando a vida 
banalidade e cimento, e que tem no plástico seu símbolo.

Quanto a Ensaio sobre a lucidez, devemos considerar que alego-
ria da caverna é retirada da obra A república, de Platão, portanto 
as demarcações políticas deste texto não devem ser ignoradas e 
é, justamente, nesta obra que ganham força, vitalidade, pois seu 
ponto nerval é a crise de representatividade política. O conflito na 
diegese é gerado pela escolha do povo de votar em branco (para 
o poder o voto em branco representa uma nova configuração da 
cegueira branca, outra faceta da doença). O questionamento po-
lítico potencializa-se: princípios republicanos, democracia, estado 
de exceção, eis as grandes personagens. Além disso, esta narrativa 
mostra como se organizou o mundo após a cegueira, se realmen-
te houve uma pedagogia do olhar, afinal o primeiro romance é 
como uma convocação para ver, já na epígrafe traz o chamado: “Se 
podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. Teriam estas personagens 
saído e se livrado da caverna ou reconstruíram-na e continuam 
mergulhadas em uma nova cegueira? Este romance não vem para 
responder de modo objetivo, óbvio a esta questão, mas para sina-
lizar algumas possibilidades a serem investigadas.

Um outro ponto em comum entre os três romances é a presen-
ça da transição e do devir. Ensaio sobre a cegueira apresenta a queda 
de um mundo, a destruição do que é chamado civilização. Isto se 
dá pela cegueira alegórica que convoca para visão, para a cons-
trução de um outro modo de ver, portanto, de existir. A caverna 
oferece a passagem de uma configuração da vida artesanal para a 
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capitalista, por meio do drama vivido pela personagem principal, 
que tinha no seu trabalho de oleiro uma dimensão humana, e a 
perde, pois seu ofício não tem mais valia no novo modo social. As-
sim sendo, ele precisa ajustar-se, entretanto sua escolha será pela 
busca de um devir aberto, inesperado. Como já afirmamos, Ensaio 
sobre a lucidez traz para cena o debate político, põe em cheque valo-
res republicanos, a democracia e aponta que algo está errado, que 
o modelo adotado está em crise, portanto é preciso reinventar, 
repensar a política, já que esta determina fundamentalmente a es-
fera da vida. Os três romances enfocam a transição, o mutável, o 
elaborável. O devir como conteúdo do viver.

Gilles Deleuze afirma que literatura fala de um povo do devir, 
que precisa ser imaginado, projetado. “Pertence à fabulação inven-
tar um povo que falta” (DELEUZE, 1993, p.11). Escrever é dizer 
o que não existe, mas pode ser perseguido, “é uma questão de 
devir, sempre inacabado, sempre a fazer-se” (DELEUZE, 1993, 
p.11). Compor literariamente um povo que falta é compor uma 
nova possibilidade de vida. 

Na criação de uma nova vida, portanto um devir-louco, não 
normatizado, as linhas de fuga, conceito amplamente explorado 
por Deleuze, irão fazer agenciamentos com devires-minoritários: 
“devimos-mulher, devimos-animal ou vegetal, devimos-molécula 
até devir-imperceptível” (DELEUZE, 1993, p.11). Linhas não re-
tas, pois buscam caminhos improváveis, caminhos de desvio, as-
sim fogem dos códigos dominantes, que tentam capturá-las, para 
domesticar sua impetuosidade selvagem. Ensaio sobre a cegueira, A 
caverna e Ensaio sobre a lucidez buscam este povo do devir e ofere-
cem linhas de fuga, desvios-loucos, devires-delirantes. 

Para além da alegoria da caverna de Platão, principal diretriz 
da aproximação literatura/filosofia efetuada nos três romances, há 
outros desdobramentos de teor filosófico-político que circulam no 
interior das respectivas obras. Conceitos do campo filosófico são 
problematizados e atualizados, por meio de categorias da narrativa 
que, além de ilustrá-los, potencializam-nos, como os conceitos de 
sociedade do espetáculo, de Guy Debort e de multidão, desenvol-
vido por Antonio Negre e Michel Hardt, que trataremos poste-
riormente.
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2. ENSAIOS: UMA TRAJETÓRIA DA CEGUEIRA PARA LU-
CIDEZ

Ensaio vem da palavra latina exagium, que se referia ao exame 
valorativo de moedas, o ensaiador, oficial da Casa-da-Moeda, exe-
cutava o ensaio ou ensaiamento dos metais por meio da balança. 
Ensaiar, portanto, era pôr à prova, avaliar. Montaigne2, que é apon-
tado como o primeiro a usar este termo para nomear o conjunto 
de textos que vinha escrevendo há décadas, transpõe-no para ou-
tro domínio: o das letras, da filosofia. Então podemos aferir que o 
que será pesado e avaliado em seus ensaios serão ideias.

José Saramago não apenas lera os ensaios de Montaigne, mas 
os colocou como referência para sua própria escritura. O diálogo 
estabelecido com tais textos é feito de forma lúcida e declarada, 
a conversação não é negada, porém anunciada, como é possível 
comprovar com a afirmação que segue.

Quando digo que eu talvez não seja romancista, ou que talvez 
o que eu faça sejam ensaios, refiro-me justamente o que esta-
mos a falar, porque a substância, a matéria do ensaísta, é ele 
próprio. Se você consultar os ensaios de Montaigne, que foi 
quem inaugurou o gênero, verá que é ele que está ali, sempre 
ele, já desde o prólogo, na própria introdução. Em suma, eu 
sou a matéria daquilo que escrevo. (ARIAS, 2004 p. 30)

Isto posto, podemos constatar que tal anseio norteava a escrita 
do autor, e, de fato, ele consegue produzir uma estética romanesca 
que se mescla com o ensaio. Para explicitarmos tal afirmação, se 
faz necessário trazer conceituações do ensaio.

Na concepção do ensaio, segundo Silvio Lima (1944), estão 
implícitos três pressupostos basilares, quais sejam: 1) o autoexercí-
cio das faculdades críticas, 2) a liberdade individual e 3) o esforço 
pelo pensar original. Assim sendo, o ensaio é um trabalho pessoal 
que busca um pensar autônomo, livre. Lima destaca também que 
outro aspecto de relevância é o fato de constituir-se no ensaio um 
sujeito que experimenta o seu próprio pensar, (re) examina-o cri-
2 No ano de 1580, na cidade de Bordéus, surgem os Ensaios de Michel de Montaigne, 
distribuídos em dois volumes, que versam sobre uma temática pluridimensional; 
em edição posterior aparece o terceiro volume.
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ticamente, ao mesmo tempo em que observa e vivencia o mundo 
externo ou sua interioridade. Deste exercício nasce/forma-se uma 
pessoalidade. Eis uma das marcas mais determinantes do ensaio: 
personaliza-se uma individualidade. 

Considerando o itinerário do gênero ensaio nas últimas déca-
das do século XX, Cândido Oliveira Martins (2015), observa que o 
mesmo, apesar de redefinir-se continuamente, em uma reivindica-
da liberdade crítica, não mudou consideravelmente, pelo contrário, 
acentuaram-se as tendências anteriores, sem a emergência de rup-
turas profundas. Para ele, o ensaio configura-se como um gênero 
intranquilo, uma escritura contrária às ortodoxias e acordos, de 
espírito assistemático, indagadora e crítica. Dada sua natureza pro-
teica e esquiva, apresenta certas metamorfoses ou máscaras, vive 
no âmbito da flexibilidade e dispersão. 

Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez trazem no título 
a provocação referente à quebra da fronteira dos gêneros, são 
romances que se apresentam como ensaio. No interior das duas 
obras, percebemos que as características do ensaio acima mencio-
nadas se acomodam, gerando o efeito de uma escrita ensaística. 
Um dos pilares para construção dos dois romances ensaiados e 
intitulados “ensaio” é a figura do narrador, pois ocorre a formação 
gradual de uma pessoalidade, que vem para discutir: no primeiro, 
a cegueira; no segundo, a lucidez. Um narrador que não pretende 
apenas contar, mas pôr em exame suas ideias sobre o que narra. 
Assim, mescla narrar e discutir, ao longo da diegese. Traremos 
dois fragmentos para ilustrar tal afirmação, o primeiro extraído de 
Ensaio sobre a cegueira   e o segundo de Ensaio sobre a lucidez. 

Os cépticos acerca da natureza humana, que são muitos e 
teimosos, vêm sustentando que se não é certo que a ocasião 
faz o ladrão, também é certo que ajuda muito. Quanto à nós, 
permitir-nos-emos pensar que se o cego tivesse aceitado o 
segundo oferecimento do afinal falso samaritano, naque-
le derradeiro instante em que a bondade ainda poderia ter 
prevalecido, referimo-nos o oferecimento de lhe ficar a fazer 
companhia enquanto a mulher não chegasse, quem sabe se 
o efeito da responsabilidade moral resultante da confiança 
assim outorgada não teria inibido a tentação criminosa. (SA-
RAMAGO, 1995, p. 26)
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Teve o cuidado de usar para todos as mesmas palavras, não 
deixando transparecer na cara nem no tom de voz quaisquer 
indícios que permitissem perceber as suas próprias inclina-
ções políticas e ideológicas. Um presidente, mesmo de uma assem-
bleia eleitoral tão comum como esta, deverá guiar-se em todas as situa-
ções pelo mais estrito sentido de independência, ou, por outras palavras, 
guardar as aparências. (SARAMAGO, 2004, p.09, grifos nossos.)

Com referência aos títulos, num primeiro momento, a ideia 
gerada pelo o uso das palavras “cegueira/lucidez” é a da oposição, 
porém sendo o espaço narrativo o mesmo, bem como a coleti-
vidade, temos, além do contraste, uma continuidade. O segundo 
romance traz o mundo pós-cegueira, ou seja, o possível trânsito da 
cegueira para lucidez. Nos aspectos gerais, o mundo permaneceu 
o mesmo, o elemento que traz o inusitado é o voto espontâneo em 
branco e a movimentação de multidão, por parte da coletividade 
anônima, que se dá no decorrer da obra.

Em Ensaio sobre a lucidez reaparecem, de fato, apenas no capí-
tulo 12 (a obra divide-se 19), as personagens principais do Ensaio 
sobre a cegueira. Este retorno é surpreendente, já que no início do 
romance não fica expresso que se trata do mesmo espaço e que 
serão retomados elementos do “ensaio” anterior.  O modo de vida 
destas personagens vem responder algumas perguntas que ficaram 
em aberto no primeiro romance e reafirmar os pendores de cada 
personagem e do grupo. 

Por exemplo: o primeiro cego é quem delata a mulher do mé-
dico para as instâncias do poder. Por meio de uma carta, conta que 
ela teria cometido um assassinato no período de internamento no 
manicômio, reforçando traços seus que haviam sido destacados na 
obra anterior.

A rapariga de óculos continua com o velho da venda, apesar 
de lançada uma dúvida pelo narrador, quase ao final de Ensaio sobre 
a cegueira, no momento que esta volta a ver, quanto a ela poder 
suportar as marcas do tempo impressas no rosto do velho e con-
seguir levar a termo o compromisso de ficarem juntos, que ha-
viam pactuado: “agora iremos saber o que verdadeiramente valem 
as palavras, [...] acabaram-se as idealizações emocionais, as falsas 
harmonias na ilha deserta, rugas são rugas, calvas são calvas [...]. 
Olha-me bem, sou a pessoa com quem disseste que irias viver [...]” 
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(SARAMAGO, 1995, p. 309). De fato, suas palavras não foram 
promessas vazias em tempo de cegueira, abandono e desespero.

A mulher do médico demonstra a mesma força e presença de 
espírito, sua casa mantém-se um lugar que se ordena como abrigo, 
aconchego: “O comissário entrou, a mulher foi à frente e abriu-lhe 
a porta para uma sala de estar acolhedora onde se percebia uma at-
mosfera amigável e vívida” (SARAMAGO, 2004, p. 226). O grupo 
que se formara no estado de cegueira permanece nuclear:  mulher 
do médico, médico, rapariga de óculos, velho da venda e mulher 
do primeiro médico, com exceção do primeiro cego e do menino 
estrábico. O que se percebe é que a ligação do grupo, que já era 
forte, permanece.

Em ambos os romances, tem-se o estado a exercer seu poder: 
no primeiro com o confinamento dos cegos e possíveis contami-
nados em um manicômio; no segundo, com a instauração de um 
estado de exceção. A questão do poder ganha uma tônica dife-
rente, mas em ambos o que está em foco é a tênue fronteira que 
separa o estado democrático de direito e o estado de exceção. 

Em Ensaio sobre a cegueira a instabilidade da democracia já é co-
locada, e a discussão que se levanta nesta obra mostra em diversas 
passagens, como a que traz o isolamento dos contaminados, que a 
sua irredutível certeza e existência não é algo dado e definitivo, os 
direitos dos cidadãos não são garantia, o que é certo é que quando 
o poder - mesmo que num mundo regido pelos preceitos demo-
cráticos - sente-se ameaçado, a força e o despotismo são a sua lei. 
A ameaça de ruptura com o constitucional por meio do domínio 
autocrático está sempre presente. Já em Ensaio sobre a lucidez, a di-
retriz principal é a crítica à democracia representativa e a fronteira 
que esta estabelece com o estado de exceção. Embora este não seja 
o ponto mais marcante do primeiro romance, apresenta-se como 
um dos subtemas debatidos pelo narrador. Esta é mais uma das 
linhas que os aproximam.

Quando se fala em democracia é comum ouvir-se a reprodu-
ção da afirmação de que ela é o governo do povo, contudo sa-
bemos que isto não condiz com o estado das coisas, pois “o que 
chamamos de democracia é um funcionamento estatal e governa-
mental que é o exato contrário: eleitos eternos, que acumulam ou 
alternam funções municipais, estatais legislativas ou ministeriais” 
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(RANCIÈRE, 2014, p. 93). Desde a sua instauração, a democracia 
foi sectária, seletiva e oligárquica, aparentemente “de e para to-
dos”, mas que, de fato, pertence a alguns que a usam em benefício 
próprio. “Em resumo: a apropriação da coisa pública por uma sóli-
da aliança entre a oligarquia estatal e econômica” (p. 93) determina 
o estado de direito. 

Este questionamento filosófico-político é introjetado em En-
saio sobre a lucidez por meio da cadeia narrativa, pois o estopim para 
o conflito é o fato das personagens estarem justamente exercendo 
seu direito, aquele que seria próprio de uma sociedade democráti-
ca: o direito de votar, posicionar-se conforme seu entendimento. 
Entretanto, é o exercício desse direito que gera o estado de ex-
ceção, pois segundo o governo, não o souberam usar de forma 
correta. O que comprova que a vontade do povo não tem valia 
quando se confronta com o poder instaurado.

Saramago não só percebe movimentos do seu tempo, como 
a crise da representatividade e a fragilidade do estado democráti-
co, como apresenta em termos narrativos, na obra Ensaio sobre a 
lucidez, a configuração de um conceito desenvolvido por Antonio 
Negri e Michel Hardt: o conceito de multidão. Para ambos a noção 
de povo mostra-se hoje insuficiente, e uma das razões é que ela 
transforma o múltiplo em uno e a diferença em identidade; já a 
multidão é composta de um conjunto de singularidades movidas 
por um desejo comum. “As partes componentes do povo são in-
diferentes em sua unidade; tornam-se uma identidade negando ou 
apartando suas diferenças. As singularidades plurais da multidão 
contrastam, assim, com a unidade indiferenciada do povo” (NE-
GRI & HARDT, 2014, p. 139).

Diferente da massa, que devido a sua indiferenciação precisa 
ser conduzida, a multidão - agindo segundo aquilo que as singula-
ridades têm em comum - é capaz de governar-se. Ela é um sujeito 
social ativo e apesar de múltipla, não é fragmentada ou anárquica. 
Este conceito aparece no romance acima citado em diversas situ-
ações, a começar pela escolha coletiva das personagens pelo voto 
em branco. Não há partidos, grupos ou sujeitos articuladores, há 
uma vontade que nasce da multidão, uma insatisfação geral que se 
consolida em um ato de negação, de não compactuar com o que 
está posto. Temos, efetivamente, nesta obra, um dos atributos da 
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multidão: a vontade comum imanente, que provém das interio-
ridades singulares, emerge sem consenso ou combinação prévia 
e explode tomando a forma de um anseio comum. O voto em 
branco demonstra o desagrado com o como a política, a demo-
cracia é exercida; esse NÃO coletivo emerge de modo voluntário 
e legítimo, é o elemento comum que liga as singularidades dentro 
da multidão.

Em Ensaio sobre a cegueira esse desejo de uma organização in-
dependente, sem regência de governo é uma vontade profunda 
alimentada e insistentemente repisada pelo médico durante a ce-
gueira. Inclusive fora do manicômio, a voz da personagem con-
tinua - em intensidade menor - sendo a voz deste desejo por um 
outro modo de ordenação. 

Não sei como poderemos continuar a viver se o calor apertar, 
disse o médico, todo esse lixo a apodrecer por aí, os animais 
mortos, talvez mesmo pessoas, deve haver pessoas mortas 
dentro das casas, o mal é não estarmos organizados, devia haver uma 
organização em cada prédio, em cada rua, em cada bairro, Um gover-
no, disse a mulher, Uma organização, o corpo também é um sistema 
organizado, está vivo enquanto se mantém organizado, e a morte não é 
mais do que o efeito de uma desorganização, E como poderá uma 
sociedade de cegos organizar-se para que viva, Organizando-se, 
organizar-se já é , uma maneira de começar a ter olhos. (SARAMA-
GO, 1995, p.281-282, grifos nossos.)

Aquilo que estava como um embrião no primeiro romance en-
saístico, apresenta-se de modo potente logo no início do romance 
sobre a lucidez, pois paira a expectativa dessa possibilidade, já que 
o votar em branco é um movimento independente de cada cida-
dão que forma a multidão, sem a intermediação de partidos. A 
possibilidade do devir-multidão apresenta-se e vai ganhando forma 
em diversas passagens, como a que traz a iniciativa das mulheres 
de limpar a frente de suas casas e dos coletores de lixo, embora em 
greve, de recolher o monturo que se formava no espaço público, 
mas fazendo isto apenas na condição de cidadãos. É a multidão a 
ser sinalizada em Ensaio sobre a cegueira e a mover-se em Ensaio sobre 
a lucidez.
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[...] meio-dia exato era, de todas as casas da cidade saíram mu-
lheres armadas de vassouras, baldes e pás, e sem uma palavra, 
começaram a varrer as testadas dos prédios em que viviam, 
desde a porta até ao meio da rua, onde se encontravam com 
outras mulheres que, do outro lado, para o mesmo fim e com 
as mesmas armas, haviam descido. [...] como no passado tam-
bém haviam feito, nas aldeias as suas mães e avós, e não o 
faziam elas, como o não fazem estas, para afastar de si uma 
responsabilidade, mas para assumi-la.  Possivelmente foi pela 
mesma razão que ao terceiro dia saíram à rua os trabalhadores 
da limpeza. Não traziam uniformes, vestiam à civil. Disseram 
que os uniformes é que estavam em greve, não eles. (SARA-
MAGO, 2004, p. 103-04)

Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez pretendem-se en-
saios e o fazem não apenas no título, mas acomodam em suas 
estruturas narrativas traços próprios deste gênero, produzindo 
um romance de caráter proteico; o segundo traz as personagens 
principais do anterior, assim como a coletividade e o espaço, nos 
oferecendo uma continuação épica da odisseia que começa com a 
cegueira coletiva branca e desdobra-se em um voto coletivo tam-
bém branco; ambos elegem temas que começam a ser discutidos 
no primeiro, para aprofundarem-se ou apresentar outras facetas 
no segundo. Dadas estas aproximações, além de outras que não 
serão tratadas neste artigo, estes romances devem ser vistos como 
complementares, poderiam ser considerados como dois tomos de 
um pretenso romance ensaístico, caso não existisse entre eles A 
caverna. O que nos leva a pensá-los como uma trilogia.

3. ENTRE OS ENSAIOS: A CAVERNA

Também em A caverna, Saramago apresenta a percepção da 
contemporaneidade e dialoga com a filosofia, efetuando o des-
membramento de ideias filosóficas. A alegoria platônica é revi-
sitada, e a nova caverna assume aspectos próprios da sociedade 
do espetáculo, conceito desenvolvido por Guy Debord. O diálogo 
entre os textos é estabelecido de imediato com a escolha do título 
e da epígrafe: “Que estranha cena descreves e que estranhos pri-
sioneiros, São iguais a nós.” Platão, República, Livro VII.” (SARA-
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MAGO, 2000, p. 10)
Como já mencionamos acima, efetiva-se, no romance, a cons-

trução de dois espaços: um no qual vigora a temporalidade regida 
pelos movimentos da natureza, que traz um fruir das horas seme-
lhante ao das sociedades artesanais, cíclico e prenhe de sentidos: a 
olaria; e outro em que o imperativo é a produção, a rentabilidade e 
o encaixe de cada peça, leia-se sujeito, para o bom andamento do 
sistema: o Centro. Naquele, o fazer de Cipriano carrega um plus, 
lhe confere valia; ao passo que neste, produz-se o tempo-merca-
doria: tempo esvaziado de humanidade, pois produto: “É o tempo 
desvalorizado, a inversão completa do tempo como ‘campo de de-
senvolvimento humano’” (DEBORD, 1997, p.103). Ganha-se em 
lucratividade, mas perde-se em humanidade.

Além disso, conforme o pensamento de Debord (p.22), em um 
sistema de produção típico da sociedade do espetáculo, ocorre a 
cisão entre o trabalhador e o que ele produz, levando a perda do 
ponto de vista unitário sobre a atividade realizada. Apartados, ho-
mem e seu trabalho são coisificados, meros produtos imprescindí-
veis para a lógica produtiva. “O homem separado de seu produto 
produz, cada vez mais e com mais força, todos os detalhes de seu 
mundo. Assim vê-se cada vez mais separado de seu mundo. Quan-
to mais sua vida se torna seu produto, tanto mais ele se separa da 
vida” (DEBORD, 1997, p.25). Resultado: um sujeito fragmentado, 
completamente separado das forças produtivas.

Com acumulação dos produtos do trabalhador - que lhe são 
alienados - o seu tempo e o espaço passam a ser estranhos para 
ele. E neste processo, ocorre o que o Guy Debord chama de abun-
dância de despossessão: o trabalhador não produz a si mesmo (p.24). 
Na verdade, quanto mais ele produz, faz-se abundância produtiva; 
mais se perde. 

Cipriano é a configuração estética, na arquitetura romanesca, 
das ideias acima apontadas: ele confronta-se com o dilema da per-
da do valor de seu trabalho/produto, tenta adequar-se às exigên-
cias produtivas do Centro, mas fracassa. A relação anteriormente 
estabelecida com o seu produto não é a de cisão, apartamento, mas 
de consonância, afinal seu trabalho o humanizava, conferia-lhe a 
dimensão de sujeito, a qual ele perde com o novo arranjo social 
que avança imponente.
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Outro dado a ser considerado sobre o trabalho da personagem 
é a relação que estabelece com o passado, pois é um fazer artesanal 
que carregava o valor da transmissão, revestindo de sentido não só 
o labor, mas o sujeito e o produto.  A marcação da olaria como o 
lugar da herança se revela no trecho que segue. 

A morada e a olaria tinham sido construídas neste amplo ter-
rereiro, provavelmente uma antiga eira , ou um calcadoiro, no 
centro do qual o avô oleiro de Cipriano Algor, que também 
usara o mesmo nome, decidiu um dia remoto de que não 
ficou registro na memória, plantar a amoreira. O forno, um 
pouco apartado já havia sido obra modernizadora do pai de 
Cipriano Algor, a quem também idêntico nome fora dado, 
e substituíra um outro forno, velhíssimo, para não dizer ar-
caico, que, olhado de fora, tinha a forma de dois troncos de 
cone sobrepostos, o de cima mais pequeno que o de baixo, e 
de cujas origens tão-pouco havia ficado lembrança. Sobre os 
vetustos alicerces dele tinha-se construído o forno actual, este 
que cozeu a carga de que o Centro só quis receber metade, e 
agora, já frio, espera que o carreguem de novo. (SARAMA-
GO, 2000, p. 30)

Herança, saber preservado e transmitido, coisas já ultrapassa-
das, sem prestígio para o modelo vigente que cresce engolindo o 
entorno físico (casas, bairros, pequenas empresas), social (formas 
de vida) e histórico (memória) e que tem o plástico como material 
imperante, símbolo que veio para ocupar o lugar do barro, pois 
não há tempo a perder, mãos a trabalhar devem ser substituídas 
pelas máquinas. Mais produtividade, esta é a ordem. Entretanto, o 
registro palimpsesto se faz evidente, é ainda eco subterrâneo.

Ainda trazendo o pensamento de Debord, há dois componen-
tes interdependentes que são cruciais para efetivação da sociedade 
do espetáculo: a publicidade/ propaganda e a hiper valorização 
da mercadoria, como oferta de felicidade, de consumo direto de 
divertimentos.  Ambos são materializados no interior do romance. 
Comecemos pela propaganda. 

Ao longo da narrativa, a personagem Cipriano se depara com 
cartazes dos mais variados, bem como com imagens publicitárias. 
Quando é forçado pelas circunstâncias a viver no Centro, já na 
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chegada defronta-se com o texto expresso na fachada: “VEN-
DER-LHE-ÍAMOS TUDO QUANTO VOCÊ NECESSITASSE 
SE NÃO PREFERÍSSEMOS QUE VOCÊ PRECISASSE DO 
QUE TEMOS PARA VENDER-LHE” (SARAMAGO, 2000, p. 
282). Continua a ser atingido por elas: “VIVA EM SEGURANÇA, 
VIVA NO CENTRO” (p. 92); “VOCÊ É O NOSSO MELHOR 
CLIENTE MAS NÃO VÁ DIZER AO SEU VIZINHO” (p. 
241).

As imagens exploradas são de famílias felizes, em geral um 
casal (esposa de uns 32 anos, marido de uns 35), um filho (de 
uns onze anos), uma filha (de uns nove) e por vezes avós (mas 
sua presença não é obrigatória) “a sorrir as respectivas dentaduras, 
perfeitas, brancas, resplandecentes” (SARAMAGO, 2000, p. 93). 
Tal imagem não passa despercebida por Cipriano, mas a introjeção 
da mesma no interior da personagem reverbera em reflexão: “Ain-
da acabaremos os três num cartaz daqueles, pensou [...]” (p. 93). 

Reflexiva são suas incursões pelo interior do Centro. Não ten-
do o que fazer, passa a ocupar-se de conhecer tal espaço, explo-
rá-lo, e uma de suas ações é anotar as frases que compõem este 
cenário: “SEJA OUSADO, SONHE; VIVA A OUSADIA DE 
SONHAR; GANHE OPERACIONALIDADE; SEM SAIR DE 
CASA OS MARES DO SUL AO SEU ALCANCE; ESTA NÃO 
É A SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE MAS É A MELHOR; 
PENSAMOS TODO O TEMPO EM SI É A SUA ALTURA 
DE PENSAR EM NÓS; TRAGA OS SEUS AMIGOS DESDE 
QUE COMPREM, CONOSCO VOCÊ NUNCA QUERERÁ 
SER OUTRA COISA” (SARAMAGO, 2000, p. 312). A tônica de 
tais propagandas é a oferta de mercadorias, de felicidade. Podemos 
assim constatar que publicidade e mercadoria são faces do mesmo 
modelo, componentes interligados da sociedade do espetáculo, 
para o seio da qual, a personagem é lançada.

Tem-se no romance o ápice da exploração do poder vertigino-
so, alucinatório e hipnótico da mercadoria, quando Cipriano narra 
a sua experiência com uma das mais estranhas ofertas comerciais 
do Centro: a produção artificial de sensações naturais. Realmente 
o fator alienante capturou as personagens que usufruem dos ser-
viços oferecidos, a ponto de viverem a virtualidade das sensações. 
Na voz de Cipriano:
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“[...] uma voz no altifalante te manda pôr as botas, o imper-
meável e o gorro, e logo entras numa espécie de corredor 
onde as pessoas se alinham em filas de quatro, mas com bas-
tante espaço entre elas para se poderem mover à vontade, 
éramos uns trinta [...], pelo menos cinco deles deviam ser 
veteranos, a um ouvi mesmo dizer Isto é uma droga, prova-se e 
fica-se enganchado. [...] Depois começou a chover, primeiro uma 
gotitas, depois um pouco mais forte, todos abrimos os guar-
da-chuvas, e aí a voz do altifante deu-nos a ordem para que 
avançássemos, e não se pode descrever, é preciso tê-lo vivido, a 
chuva começou a cair torrencialmente, de repente arma-se 
uma ventania, vem uma rajada, outra, há guarda-chuvas que 
se viram, gorros que se escapam da cabeça, [...], e o vento au-
menta, é como um tufão, as pessoas escorregam, caem, levan-
tam-se,, tornam a cair, a chuva torna-se dilúvio[...]. Depois 
voltámos para trás e logo começou a cair neve, ao princípio 
uns flocos dispersos que pareciam fiapos de algodão, depois 
mais e mais grossos, caíam na nossa frente como uma cortina 
que mal deixava ver os colegas, [...] finalmente chegámos ao 
vestiário e ali havia um sol que era resplendor. (SARAMAGO, 
2000, p. 313, grifo nosso.)

O fragmento acima coaduna-se com a ideia de Guy Debort 
de que “O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou 
totalmente a vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é 
visível, mas não se consegue ver nada além dela: o mundo que se 
vê é o seu mundo” (p.30). E o comentário grifado da personagem 
Cipriano, é preciso tê-lo vivido, confirma que ocorreu o que o filósofo 
chama de mundo invertido, que é quando a verdade é um momento 
do que é falso. No caso em questão, a vivência real foi suplantada 
e em seu lugar erigida a virtualização da experiência. Enganadora, 
falsária, pura aparência, mas vendida como real.

A lógica predominante do capital, que transforma tudo em 
mercadoria, impera e faz inclusive das figuras de Platão, que apa-
recem no final da narrativa, objeto de consumo: “BREVEMEN-
TE, ABERTURA AO PÚBLICO DA CAVERNA DA PLATÃO, 
ATRACÇÃO EXCLUSIVA, ÚNICA NO MUNDO, COMPRE 
JÁ A SUA ENTRADA” (SARAMAGO, 2000, p. 350). Nesta so-
ciedade até o logos é comercializado, convertido em mercadoria em 
meio a mercadorias, transfigura-se em espetáculo. Lembremos: o 
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espetáculo “é o capital em tal grau de acumulação que se torna 
imagem” (p.25). A espetacularização total da vida é o grau máximo 
do capital e também da desumanização do homem. A personagem 
central, Cipriano, vive a situação dramática de não se ajustar a esta 
nova ordenação social.

Entretanto, apesar da força do capital, logo, do espetáculo, ain-
da é possível encontrar uma brecha, uma linha de fuga e é justa-
mente o encontro com as personagens de Platão que impulsiona 
Cipriano e os seus a buscarem um outro devir: um devir aberto, 
devir imprevisto, devir-louco, que os arranca da caverna e lança-os 
para o mundo.

Temos, em termos romanescos, além da criação de uma nova 
caverna, o desenvolvimento e potencialização do pensamento de 
Guy Debord, pela construção de um espaço-tempo espetacular, 
assim como pela crise vivida pela personagem Cipriano. 

4. ENCERRAMENTO DA TRILOGIA

Ensaio sobre a cegueira é o ponto de partida da trilogia, certamen-
te não havia um projeto pré-calculado pelo autor, mas que acaba 
nascendo espontaneamente da necessidade de continuar o debate 
não esgotado na primeira obra. 

A alegoria da caverna é o nascedouro, a inspiração da obra que 
vem para discutir  o olhar, os modos de ver que foram construídos 
no erro, pois produziram uma cegueira coletiva. A alegoria ganha 
densidade em A caverna, um centro que se converte em força que 
absorve a vida, a humanidade, devora o espaço e converte tudo em 
mercadoria. E em Ensaio sobre a lucidez temos, além de acesa nova-
mente a necessidade de reinvenção social dada a crise de represen-
tatividade, o desfecho trágico com a morte da mulher do médico, 
episódio que encerra não apenas o romance, mas o conjunto for-
mado pelas três obras. Este é mais um dos dados importantes que 
endossam a defesa da formação de uma trilogia.

No texto platônico, o filósofo é o único que consegue ver além 
das sombras desempenhando um papel fundamental, pois é aquele 
que sai para o mundo, vê e volta para ensinar aos outros, trazer a 
luz para dentro da caverna, marcado, assim, pela eticidade, respon-
sabilidade e compromisso com a alteridade. A mulher do médico, 
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única personagem a manter a visão no estado de cegueira coletiva, 
é a testemunha do horror, e também em seu campo de ação vemos 
a forte presença do elemento ético, da responsabilidade e da alteri-
dade. Ensaio sobre a lucidez fecha com a sua morte (ela é assassinada 
a mando das instâncias de poder), como é morto pelos seus o 
filósofo em a alegoria da caverna, pois ambos carregam o poder da 
visão. O último romance da trilogia se encerra conforme a alegoria 
platônica: com a punição daquele que vê. 

Assim, a trajetória que começa em Ensaio sobre a cegueira, atra-
vessa tematicamente A caverna, tem seu fechamento em Ensaio 
sobre a lucidez. O fio condutor, a alegoria platônica, vai tecendo, 
conectando, interligando as três obras. Cavernas contemporâneas 
projetadas, novas personagens, porém mesmas na humanidade, 
contudo marcadas pela perspectiva do devir. “Se podes olhar, vê. 
Se podes ver, repara.”
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EÇA DE QUEIRÓS REVISITADO NO SUPLEMENTO 
LITERÁRIO DE MINAS GERAIS

Cristiane Navarrete Tolomei1

INTRODUÇÃO

O diálogo entre jornalismo e literatura ocorre com frequência 
desde o século XIX. Grandes personalidades das letras marcaram 
presença na imprensa antes de se consolidar como escritores fic-
cionais tais como Machado de Assis, no Brasil, e Eça de Quei-
rós, em Portugal. Desse modo, a literatura surge na imprensa não 
somente por meio de textos literários (poesia, crônica, contos), 
mas também nos espaços dedicados à análise e crítica literária e 
do cotidiano (resenha crítica, ensaio, entrevista, artigo de opinião).

O periódico que trata da literatura é chamado de jornalismo 
cultural e abre espaço para discutir cinema, música e artes plásticas 
de forma mais duradoura e se distancia dos cadernos de economia 
e política, por exemplo, os quais apresentam uma sobrevivência 
em curto prazo. À vista disso, por ter uma existência mais longa, o 
jornalismo cultural visa a manusear o conhecimento por meio de 
uma atitude mais “analítica” e não apenas “informativa” e “des-
critiva” como os demais, o que a possibilita reviver informações 
passadas, revisitando, no caso, grandes escritores.

Em vista disso, o presente texto é um recorte das pesquisas 
realizadas pelo “Grupo de Estudos e de Pesquisa Literatura e Im-
prensa” (GEPELI/UFMA/CNPq/FAPEMA), que se preocupa 
com a identificação e organização em meio impresso e digital de 
jornais e revistas circunscritos ao território brasileiro. Realizamos 
a catalogação e análise de material acerca da presença da literatura 
portuguesa nos periódicos brasileiros com o intuito de verificar 
as questões literárias, historiográficas e biográficas em torno dos 

1 Professora adjunta de Literaturas de Língua Portuguesa, da Universidade Federal 
do Maranhão, campus III. Coordenadora do Grupo de Estudos e de Pesquisa 
Literatura e Imprensa (GEPELI/UFMA/CNPq). E-mail: cristiane.tolomei@
ufma.br.
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escritos e escritores portugueses para poder compreender o con-
texto de produção e publicação do período e observar a atuação 
dos autores portugueses na/para formação da literatura brasileira.

Para este texto, apresentamos o resultado de pesquisa sobre 
as perspectivas críticas acerca do escritor português Eça de Quei-
rós na seção “Ensaio” do Suplemento Literário de Minas Gerais, entre 
1966 (data da primeira publicação) a 2016, isto é, percorremos 50 
anos de jornal e encontramos 31 ensaios sobre o autor português 
apenas na primeira fase do periódico, ainda sob responsabilidade 
da Imprensa Oficial de Minas Gerais, entre 1966 a 1992. Curiosa-
mente e infelizmente, o SLMG não publicou nenhuma página nos 
decênios de 1990 e 2000 sobre Eça, contrariando as nossas expec-
tativas. Todavia, publicou textos de grande qualidade para serem 
inseridos na fortuna crítica queirosiana brasileira. 

Notamos com a pesquisa ao periódico que a ausência do realis-
mo português e, de forma mais específica, de Eça de Queirós, nos 
últimos 20 anos, se deu pelo interesse maior pela produção literária 
brasileira modernista e contemporânea. Na verdade, esperávamos 
com ansiedade as comemorações em torno dos centenários de O 
Crime do Padre Amaro (1976), de Os Maias (1988), da morte do escri-
tor e de A Ilustre Casa de Ramires (2000) e, por último, de A Cidade e 
as Serras (2001), contudo, nada foi escrito a respeito dessas efemé-
rides. Enquanto outros jornais comemoravam essas datas como 
foi possível verificar em outras pesquisas do GEPELI em O Estado 
de S. Paulo, Folha de S. Paulo e de vários periódicos maranhenses, o 
SLMG se calou diante de datas tão significativas da literatura de 
língua portuguesa.

Para a realização desta pesquisa, mesmo apresentando proble-
mas técnicos na sua página da internet, utilizamo-nos da coleção 
eletrônica do Suplemento Literário de Minas Gerais. O projeto “Su-
plemento Literário - Preservação, digitalização e microfilmagem do 
acervo, de 1966 a 2004” desenvolvido, desde 1997, pela Biblioteca 
da Faculdade de Letras (FALE), da Universidade Federal de Minas 
Gerais, possibilitou a consulta eletrônica do periódico, uma vez 
que indexou, digitalizou e microfilmou 1.282 fascículos, abrangen-
do o período de setembro de 1966 a setembro de 2004. A partir 
de então, 22 textos publicados no Suplemento desde a década de 
1960 até setembro de 2004 podem ser consultados, copiados e/
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ou impressos via internet. O levantamento do corpus também se 
deu de forma presencial com visitas à coleção literária e cultural 
da Secretaria Estadual de Cultura, de Minas Gerais e à coleção de 
obras raras da biblioteca da Faculdade de Letras, da Universidade 
Federal de Minas Gerais.

Logo, apresentamos, a seguir, um breve percurso do Suplemento 
Literário de Minas Gerais e a recepção crítica a respeito de Eça de 
Queirós no período pesquisado. Ressaltamos que este estudo se 
justifica por constituir uma dupla contribuição: de um lado, traz 
reflexões acerca de Eça de Queirós no Suplemento Literário de Minas 
Gerais; por outro lado, os resultados obtidos do corpus trazem, cer-
tamente, um conjunto de subsídios para novos ângulos de análise 
e interpretação da obra ficcional do autor português.

SLMG: UMA VOZ IMPORTANTE DO JORNALISMO CUL-
TURAL BRASILEIRO

Os jornalistas especializam-se em política, economia, cultura, 
ciência, educação e mais do que meramente descrever os assuntos, 
realizam, em vários momentos, análises e interpretações. Em vista 
disso, podemos dizer, de alguma maneira, que a imprensa brasileira 
de referência – mensal, quinzenal, semanal e diária –, implementou 
um modelo especializado e analítico de jornalismo. Um jornalista 
especializado domina melhor as temáticas e tem qualificação para 
interpretar e analisar os acontecimentos que noticia, exatamente, 
como ocorre no Suplemento Literário de Minas Gerais _SLMG_, de 
Belo Horizonte.

Quando foi criado em 3 de setembro de 1966, o Suplemento 
Literário de Minas Gerais era publicado semanalmente numa tira-
gem de 27 mil exemplares, como encarte das edições de sábado do 
jornal institucional do Estado, o Minas Gerais, o que perdurou até 
1992. Os primeiros redatores da publicação foram Murilo Rubião, 
Laís Correa de Araújo e Ayres da Mata Machado Filho, tendo inú-
meros colaboradores, entre escritores e críticos renomados, como 
também os jovens que acabaram formando o grupo da “Geração 
Suplemento”. 

O SLMG surgiu no Governo de Israel Pinheiro a partir de uma 
necessidade regional de levar informações para aproximadamente 
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200 municípios de Minas Gerais, os quais não recebiam jornais 
ou notícias do seu estado e do país. O jornal que chegava a essas 
localidades era o Minas Gerais, órgão oficial, o qual trazia em suas 
páginas leis, decretos e atos administrativos. Diante da escassez 
de informações e de cultura no SLMG, o governador solicitou ao 
diretor da Imprensa Oficial, Raul Bernardo de Senna, que organi-
zasse uma seção de notícia e outra de literatura.

O escritor mineiro Murilo Rubião, ao tomar conhecimento 
dessa decisão de Israel Pinheiro, sugeriu a criação de um suple-
mento literário. Um mês depois, no dia 03 de Setembro de 1966, 
surgia como encarte do Diário Oficial do Estado o primeiro nú-
mero do Suplemento Literário de Minas Gerais, tendo Murilo Rubião 
como secretário da publicação e Paulo Campos Guimarães na di-
reção da Imprensa Oficial. 

No texto de “Apresentação”, do número de inauguração, as 
diretrizes do suplemento foram apresentadas ao público-leitor, 
orientações que perduram há 50 anos:

Cumprindo mais uma etapa de seu atual programa de reno-
vação, o “Minas Gerais” lança hoje o “Suplemento Literário” 
de publicação semanal e que circulará regularmente com a 
edição de Sábado. A função profícua de “Órgão Oficial dos 
Poderes do Estado” em nada contraria o propósito de apre-
sentar êste jornal caráter mais amplamente informativo como 
os outros [...] Na sua simplicidade, o título escolhido para 
esta nova secção do “Minas Gerais”, contém o essencial de 
um programa consciente. Deliberamos reivindicar a impor-
tância da literatura, freqüentemente negada ou discutida. Para 
começar tomamos o têrmo na acepção mais ampla. Nessa 
ordem de idéias, o “Suplemento Literário” vai inserir não só 
poesia, ensaio e ficção em prosa, mas também a crítica lite-
rária, a de artes plásticas, a de música. Sem negligenciarmos 
os aspectos universais da cultura, queremos imprimir a estas 
colunas feição predominantemente mineira, assim no estilo 
de julgar e escrever, como na escolha da matéria publicável 
(SLMG, 1966, p. 2).

Conforme o programa publicado no exemplar número 1, o 
SLMG divulga o seu objetivo de acolher em suas páginas tanto 
colaboradores ilustres das letras brasileiras e estrangeiras, como 
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também ser um local de abertura aos novos escritores e críticos. 
Ademais, mesmo tendo como foco a divulgação da produção cul-
tural e literária de Minas Gerais, o SLMG também divulgou, de 
forma significativa, a literatura estrangeira, especialmente, a de lín-
gua portuguesa como foi possível verificar na intensa publicação 
sobre a literatura portuguesa e africana de língua portuguesa desde 
a sua criação até hoje. 

Após um ano de existência, o SLMG estava bem vivo e a pri-
meira página surge intitulada “Um ano de participação e diálogo”, 
ilustrando a conquista do período. Também publicaram um encar-
te especial, comemorando o primeiro ano de SLMG, simbolizan-
do a força e a união do grupo mineiro.

No Editorial do número comemorativo, mais uma vez foram 
colocadas ao leitor as intenções do SLMG, dando destaque à cul-
tura e à literatura brasileira, em especial, a mineira.

Desde o início procuramos valorizar a autêntica literatura 
e permanecermos abertos, embora sem concessões, aos fa-
tos novos que assinalam a atual etapa do processo vivo das 
letras e das artes no país e no mundo. Em verdade, o que 
o SUPLEMENTO LITERÁRIO realizou ao longo do seu 
primeiro ano de circulação não foi outra coisa senão o ob-
jetivo de tornar presente no panorama da cultura brasileira a 
participação mais efetiva de Minas, através de um diálogo em 
que nós mineiros, ao mesmo tempo que fizéssemos ouvir a 
nossa mensagem, recebêssemos em troca a contribuição de 
outras vertentes do pensamento e do espírito criador, repre-
sentativas dos diferentes centros intelectuais que se situam 
além de nossas fronteiras. Dentro dessa orientação, evitamos 
centralizar a nossa atividade numa direção regional e particu-
lar (SLMG, 1967, p. 1). 

As comemorações foram sucessivas e as transformações do 
SLMG também foram ocorrendo. Na publicação dos 15 anos do 
suplemento, em setembro de 1981, a primeira página traz as 14 an-
teriores, comemorando anualmente a presença sólida e marcante 
do SLMG no país. Outro momento comemorativo e importante 
do SLMG foi marcado pela publicação do número 1.000 com a 
maior quantidade de páginas até então, 40 no total, do dia 30 de 
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Novembro de 1985. E o conteúdo dessa publicação dos mil núme-
ros girou em torno das capas e textos polêmicos que tinham do-
minado as páginas do SLMG até aquele momento. Ademais, uma 
homenagem ao grande mentor do suplemento, Murilo Rubião. 
Nos anos 60, 70 e 80, apesar de sempre haver mudanças entre os 
colaboradores, o Suplemento contou com um grupo permanente, 
assim, muitas matérias continuavam por vários números. O grupo 
inicial, além de Rui Mourão, Ayres da Mata Machado Filho, Bueno 
de Rivera, Emílio Moura, Affonso Ávila, Laís Corrêa de Araújo 
contava com Fábio Lucas, Humberto Werneck, Carlos Roberto 
Pellegrino, Valdimir Diniz, João Paulo Gonçalves da Costa, Jaime 
Prado Gouvêa, Francisco Iglesias, Adão Ventura, Paulinho Assun-
ção e tantos outros que foram entrando e saindo no decorrer das 
publicações e do crescimento do periódico.

O SLMG circulou, desde sua primeira publicação até 1988, 
com o mesmo formato de 40 x 26 cm, alternando apenas o nú-
mero de páginas entre 12 a 16. O número de colunas variava entre 
três e cinco. A partir de 18 de julho de 1986, o Suplemento Literário, 
que era de circulação semanal, passou a ser quinzenal, no primeiro 
e terceiro sábado de cada mês, publicado com um número que 
variava entre 12 e 20 páginas, nas quais se destacavam os artigos 
de crítica e de criação literária, além de ter um espaço reservado ao 
teatro, à música, ao cinema e às artes plásticas. 

Antes da modernização do SLMG, ainda na década de 1980, 
as páginas não tinham uma divisão muito clara. As matérias apare-
ciam misturadas, os textos eram numerosos, longos e escritos com 
letras de tamanho pequeno. Esta diagramação dificultava a leitura 
e as páginas apresentavam-se muito cheias. 

Melhor qualidade gráfica, mais presteza na publicação, sim-
plificação ponderável, racionalização do trabalho, significativa 
economia de gastos, eis algumas das vantagens do sistema 
ofsete. Lançando agora o primeiro número do Suplemento 
Literário com o novo feitio, a Imprensa Oficial está desejan-
do apresentar uma amostra de como será o “Minas Gerais” 
impresso em ofsete (SLMG, 1980, p. 1). 

É importante salientar que o Suplemento Literário de Minas Gerais, 
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até início da década de 1990, circulava como encarte do Diário 
Oficial do Estado, daí o nome Suplemento Literário do “Minas 
Gerais”, pelo qual ficou conhecido popularmente. Em 1994, des-
liga-se da publicação do Diário Oficial, tornando-se um Suple-
mento autônomo, editado pela Secretaria de Estado da Cultura de 
Minas Gerais, por intermédio da Superintendência de Publicações 
e do Suplemento Literário. A partir daí, denomina-se Suplemento 
Literário de Minas Gerais, impresso com o apoio da Imprensa Oficial 
do Estado. 

Em julho de 1994, a primeira capa ilustra nitidamente essa mo-
dificação e surge de forma simbólica a imagem de D. Quixote de 
la Mancha, guiando os primeiros passos desse novo formato do 
SLMG que, mesmo com mudanças estruturais no início do século 
XXI, mantém as diretrizes dessa segunda fase do periódico.

Em 2011, para comemorar os 45 anos do SLMG, houve uma 
exposição intitulada “45 anos do SLMG: uma história através das 
capas” – que reuniu algumas das “primeiras páginas” de edições 
especiais, ao longo dos anos. A montagem da exposição, no Palá-
cio das Artes, foi feita pela Superintendência de Museus e Artes 
Visuais. Durante o evento, lançaram a edição 1.337 da segunda 
fase do periódico (julho/agosto), que contém o dossiê 45 anos do 
SLMG. 

Atualmente, com periodicidade bimestral e com um designer 
mais arrojado, o Suplemento Literário é editado pelo escritor Jaime 
Prado Gouvêa e o conselho editorial é formado por Eneida Maria 
de Souza, Humberto Werneck, Sebastião Nunes, Carlos Wolney 
Soares e Fabrício Marques. Além disso, é composto por duas di-
retorias: 1) Diretoria de Apoio Técnico à Produção do Suple-
mento Literário, que tem por finalidade gerir as atividades de 
edição e distribuição do jornal, bem como propor, formular e exe-
cutar programas de divulgação e promoção do SLMG; 2) Direto-
ria de Promoção e Articulação Literária, que tem por finalidade 
gerir o “Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura”. 

O SLMG é um dos grandes destaques do jornalismo cultural 
no Brasil. Sua importância deriva não só como órgão de efetiva 
produção literária de um período da literatura brasileira, como 
também da literatura portuguesa, uma vez que mesmo sendo cria-
do para suprir a falta de notícias em regiões mineiras, onde não 
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chegavam jornais, funciona até hoje como um espaço de publi-
cação da produção cultural e literária de língua portuguesa. Nesse 
sentido, comprovamos nos 50 anos percorridos, em especial na 
primeira fase do SLMG, a presença marcante da Literatura Por-
tuguesa e de nomes como Camões, Camilo Castelo Branco, Eça 
de Queirós, Fernando Pessoa, entre muitos outros, privilegiando 
a maneira como esses escritores enalteciam com sua literatura a 
nação portuguesa e seu idioma.

Podemos salientar também que o Suplemento Literário de Minas 
Gerais foi muito além de suas incumbências iniciais que era levar 
cultura a certas regiões mineiras e passou a configurar um espaço 
universal e, acima de tudo, legítimo para a expressão dos escritores 
brasileiros, portugueses e africanos de língua portuguesa. Como 
porta-voz da cultura e da literatura, o SLMG recebeu de braços 
abertos os intelectuais e escritores lusitanos, que ganharam um 
papel fundamental no periódico, divulgando e sendo divulgados, 
como no caso de Eça de Queirós, quem no passado nos apresen-
tou a verdade sob o manto da fantasia e que modernamente passa 
a ser desvendado pelo manto do jornalismo mineiro.

EÇA DE QUEIRÓS É DESTAQUE NO BRASIL

O escritor português José Maria Eça de Queirós (1845-1900) 
é uma figura que ocupa há muito tempo e de forma ininterrupta 
o centro da vida cultural brasileira. Desde que surgiu ainda jovem 
na Gazeta de Portugal e na Revolução de Setembro, em 1866, a escrita 
queirosiana passou a ser comentada de forma instigante e curiosa 
como é possível notar em uma das primeiras críticas realizadas 
ao autor pelo fundador da Gazeta, Teixeira de Vasconcelos: “Tem 
talento este rapaz, é pena ser completamente doido, ter estado em 
Coimbra, meter nos seus contos, sempre, dois cadáveres amando-
-se num banco do Rocio, e.... escrever francês!” (REIS, 1970, p. 8). 

Os primeiros escritos de Eça causaram alvoroço em diversos 
periódicos na sua época tanto pelo fato de ele cultivar uma lin-
guagem inovadora quanto por mesclar características de Hugo, 
Baudelaire e Heine. Quem destacou essa repercussão negativa do 
público intelectual às inovações de Eça das últimas décadas do 
século XIX foi o queirosiano Clóvis Ramalhete (1960):
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Lançando-se como folhetinista, pelas colunas famosas da Ga-
zeta de Portugal, Eça levantou sobre si uma onda de riso. Escre-
via numa linguagem nova, afrancesada, tumultuosa. Seus fo-
lhetins hoffmaneanos criavam mundos de fantasia demente, 
de quimera delirante. Neles vogavam germanismos tomados 
de empréstimo a Heine, envoltos em véus brancos e fofos de 
abstração – druidas, Margarida e Fausto, cerveja de Heidel-
berg, baladas da Turíngia e o abade de Tritheim “vendendo a 
alma pelo segredo da circulação do sangue”. Foi um coro de 
risadas! Ele, porém, seguiu indiferente, com uma convicção 
imperturbada e invejável (RAMALHETE, 1960, p. 46-47).

Contudo, a crítica jornalística mais significativa até o momen-
to acerca das publicações de Eça, especialmente O Crime do Padre 
Amaro (1876) e O Primo Basílio (1878), foi a do escritor brasileiro 
Machado de Assis nas páginas de O Cruzeiro, em 16 de abril de 
1878, a qual iremos retomar mais adiante.

Dessa forma, após a publicação do Machado no periódico ca-
rioca, Eça conseguiu um lugar de destaque no cenário brasileiro, 
ganhando muitos admiradores, seguidores e, sem dúvida, oposi-
tores.

Já no início do século XX, embora marcado pelo Modernismo 
com o lema “morte ao passadismo”, tanto em Portugal como no 
Brasil, Eça foi a grande imagem da vida literária e cultural, sendo 
foco de fervorosos debates, conflitos e elogios em diferentes peri-
ódicos daquele momento. Segundo Ramalhete, o autor português 
se revelava na presença invisível a imagem mais presente do que 
nunca para a crítica e ao público leitor.

A verdade é que o público ledor dispensa teorias de correntes 
estéticas para achar Topsius engraçado ou Pacheco uma boa 
descoberta. Eça de Queirós continuou das vitrinas para as 
mãos de todos os tratamentos. Caminhou ao encontro das 
mais diversas compreensões. E lá seguiu, ainda satisfazendo e 
fazendo rir, ou pelo trecho picante de O Primo Basílio que fez 
Oliveira Martins corar, ou pelo impagável Damaso assinando 
a retratação com João da Ega, ou pela forte beleza da vida de 
S. Cristóvão (RAMALHETE, 1960, p. 26).

A partir desse momento, de maneira ostensiva, Eça passou a 
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ocupar lugar de destaque nos diferentes periódicos e seu nome é 
pronunciado no cenário popular e intelectual não só em Portugal, 
mas no mundo todo, sobretudo no Brasil, até hoje.

ENSAIO: UM TERRITÓRIO MÚLTIPLO SOBRE EÇA DE 
QUEIRÓS

Os ensaios, enquanto sítios de significação, levam-nos a pensar 
na confluência texto (ordem da formulação), a memória (o inter-
discurso) e a circulação dos sentidos (Orlandi, 2001). Também, sua 
estrutura não se configura na continuidade, mas sim na interrup-
ção, na própria possibilidade de manter o conflito em suspenso. 
Para Adorno (2006): 

Escreve ensaisticamente quem compõem experimentando; 
quem vira e revira seu objeto, quem o questiona e o apal-
pa, quem o prova e o submete à reflexão; quem o ataca de 
diversos lados e reúne no olhar de seu espírito aquilo que 
vê, pondo palavras o que o objeto permite vislumbrar sob as 
condições geradas pelo ato de escrever. (...). Sempre referido 
a algo já criado, o ensaio jamais se apresenta como tal, nem 
aspira a uma amplitude cuja totalidade fosse comparável à da 
criação (ADORNO, 2006, p. 35).

Nesse sentido, segundo Adorno, levar em conta o ensaio como 
forma está atrelado ao próprio conceito de ensaio como treino ou 
tentativa. A forma do ensaio, de acordo com as reflexões do autor 
supracitado, não pretende constituir-se na completude, ou seja, o 
ensaio não é um gênero no qual se pretende esgotar todas as pos-
sibilidades de análise de um fato ou problemática. 

No Suplemento Literário de Minas Gerais, o ensaio tem um espaço 
importante no periódico, aparecendo desde a sua criação, sendo 
um local de sugestão e reflexão. Em relação aos ensaios sobre Eça 
de Queirós, de 1966 a 2016, encontramos no total 31 textos en-
saísticos distribuídos em curtos a longos, ou que trazem títulos 
que exigem do leitor uma (re)significação, já que é necessário, em 
muitos casos, um retomada a discussões teóricas, contextuais e 
analíticas já comentadas nos estudos queirosianos anteriores ou 
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que estão em voga, isto é, o leitor dos ensaios do SLMG precisa 
recorrer a outras leituras para que ganhe em significados essa nova 
leitura dos textos ensaísticos do periódico mineiro.

Em relação ao exposto, a seguir um quadro mais detalhado 
acerca das produções ensaísticas sobre Eça no SLMG no período 
percorrido. As abreviações que aparecem no quadro representam 
a seguinte significação, quanto ao cabeçalho: 

• P. = página em que foi publicado
• Nº = número oficial estabelecido pela redação do referido 

suplemento 

Quadro 1. Ensaios sobre Eça de Queirós no SLMG, de 1966 a 
2016.
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Diante do quadro que retrata a presença de Eça de Queirós 
no Suplemento Literário de Minas Gerais, não há como negar a parti-
cipação significativa do periódico mineiro na divulgação de infor-
mações biográficas, críticas e literárias sobre o escritor português 
na segunda metade do século XX no país. Surgem, no periódico, 
nomes conhecidos entre os queirosianos tais como Lélia Duarte, 
Cleonice Berardinelli, Wilton Cardoso e Elza Miné, só para citar 
alguns, ilustrando a qualidade das publicações acerca de Eça.

Para este artigo, escolhemos para análise as cinco páginas do 
ensaio intitulado “O Primo Basílio e a crítica brasileira”, do pro-
fessor Wilton Cardoso, publicadas no número 626, de 30 de se-
tembro de 1978, comemorativo dos 100 anos de publicação do 
romance O Primo Basílio (1878), com o intuito de ilustrar as discus-
sões importantes que ocorrem no periódico mineiro e que preci-
sam ser retomadas. O número foi organizado por Wilson Castelo 
Branco com a cooperação de Lélia Duarte, responsável na época 
pelo “Simpósio Comemorativo do Centenário de Publicação de O 
Primo Basílio”.

Optamos por analisar o ensaio de Wilton Cardoso, pois ele faz 
um panorama da crítica queirosiana brasileira, internacionalmente 
reconhecida, como aponta o renomado queirosiano Carlos Reis 
(2000):

a fortuna brasileira de Eça de Queirós é antiga, diversificada 
e não isenta de controvérsia. Para ela contribuíram escritores, 
artistas plásticos, universitários, leitores anônimos e, em mui-
tos casos, uma cultura queirosiana feita de intensa devoção: 
devoção propriamente literária, gastronômica e comporta-
mental (REIS, 2000, p. 23).

De acordo com os excertos, o coro de vozes que fala de toda 
parte – e ao mesmo tempo – e que se multiplica, marca o intenso 
interesse dos brasileiros por Eça de Queirós como aponta o en-
saio de Wilton Cardoso. Ele ressalta também o contingente rico e 
diversificado de leituras que foi aumentando gradativamente desde 
a época do escritor até a data de publicação do ensaio em 1978, 
mas sabemos que a fortuna crítica sobre Eça no Brasil depois da 
década de 1970 aumentou significamente nos jornais e nas univer-
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sidades. 
Para realizar o percurso pela crítica literária queirosiana do 

país, Wilton Cardoso traça um método descritivo-analítico toman-
do como base a crítica de Machado de Assis, em 1878, no perió-
dico carioca O Cruzeiro e como ela ecoou em críticas sobre a obra 
queirosiana subsequentes.

Machado de Assis escreveu nos dia 16 de abril e 30 de abril de 
1878, no jornal O Cruzeiro, do Rio de Janeiro, críticas ao romance 
O Primo Basílio. A crítica de Machado de Assis fora e ainda é toma-
da com extremo respeito e valorizada na forma como trata a obra 
queirosiana. Além de ser considerada a responsável pela abertura 
e divulgação da produção artística do escritor português no Bra-
sil, a crítica machadiana, segundo Paulo Franchetti, também “até 
hoje orienta a apreciação crítica de O primo Basílio no Brasil, sendo 
citada praticamente toda vez que se analisa o romance de Eça” 
(FRANCHETTI, 2000, p. 48). Em relação a isso, Wilton Cardoso 
(1978) afirma:

Machado era um tenaz adversário do Realismo, como Eça 
era o seu férvido discípulo, e estavam ambos no exercício 
de um elementar direito de opção intelectual. Na maneira de 
conceber e realizar a obra de arte e na justeza dos conceitos 
empregados na tarefa de a julgar, condenando-a ou absolven-
do-a, é que a crítica literária lhes pede contas, pois Realismo e 
Anti-realismo não são só por si juízos de valor (CARDOSO, 
1978, p. 7).

De acordo com Cardoso, o texto crítico de Machado de Assis 
gira em torno da nova tendência literária que surgia na época, o 
Naturalismo, de Zola. Ademais, o crítico alerta para o tom po-
lêmico da leitura machadiana, pois ao mesmo tempo em que ela 
representaria a melhor crítica, seria também o terreno de batalha 
entre naturalistas e aqueles que se colocavam contra a nova corren-
te literária. Para ilustrar isso que Cardoso comenta, retornar-se-á às 
primeiras linhas da crítica de Machado:

Um dos bons e vivazes talentos da atual geração portuguesa, 
o Sr. Eça de Queirós, acaba de publicar o seu segundo ro-
mance, O Primo Basílio. O primeiro, O Crime do Padre Amaro, 
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não foi decerto a sua estreia literária. [...] O Crime do Padre 
Amaro revelou desde logo as tendências literárias do Sr. Eça 
de Queirós e a escola a que abertamente se filiava. O Sr. Eça 
de Queirós é um fiel e aspérrimo discípulo do Realismo pro-
pagado pelo autor do Assomoir (ASSIS, 1946 [1. ed. 1878], p. 
160-161).

Wilton Cardoso é minucioso no embate entre os dois grandes 
autores realistas e afirma que Machado desenvolvera a hipótese de 
plágio ao alegar o caráter imitativo do romance O Crime do Padre 
Amaro. Na verdade, o ensaio revela os dizeres de via de mão dupla 
entre a crítica machadiana e a carta escrita por Eça de Queirós para 
Machado sobre a sua crítica.

Eça, ao que tudo indica, aceitou a crítica; mas, em ligar de 
corrigir o dito do Primo, capitulado de cópia, tratou de supri-
mir o passo correspondente do Crime, que era a sua matriz. 
É claro que, desse modo, a repetição deixava de existir; mas 
quem ler a crítica e for conferir o romance, na versão defi-
nitiva, há de crer que é invenção de Machado à fartura do 
pormenor, que raia pela exalação de inventário (CARDOSO, 
1978, p. 8).

No ensaio, Wilton Cardoso reitera o ineditismo da crítica ma-
chadiana e a sua permanência e validade entre tantas outras. Desta-
ca como Machado construiu a pedra basilar da crítica queirosiana 
brasileira, especialmente, na leitura das personagens de Eça. Há 
um trecho do ensaio que ilustra isso, mas causa um incômodo na 
afirmação tão severa acerca de Luísa, dando continuidade às pala-
vras do escritor brasileiro:

É como se vê: em Machado, Luísa é um caráter negativo [...] 
Não é, pois de estranhar que, uma vez aceita a caracterização 
da personagem, tal como a definiu o escritor brasileiro, tam-
bém dele se recolha, entre estudiosos deste e do outro lado 
do Atlântico, a lição do vazio psicológico com que a heroína 
participa da história (CARDOSO, 1978, p. 8).

Nesse trecho, mais uma vez, Cardoso coloca Eça numa posi-
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ção passiva, esquecendo que o autor português é conhecido por 
seus jogos de marketing. Até que ponto Eça aceitou mesmo as 
palavras de Machado? Será que a última versão de O Crime do Padre 
Amaro já não estava pronta em sua escrivaninha antes mesmo da 
crítica machadiana? 

Wilton Cardoso faz uma crítica detalhada da leitura de Macha-
do de Assis e de como ela sobrevive e perpetua-se até meados do 
século XX. É um documento analítico que exige demasiado do 
leitor do Suplemento Literário de Minas Gerais, destacando a qualidade 
de produção e de recepção do periódico mineiro.

Cardoso entende que Machado concebia que a função da lite-
ratura era a de desempenhar um papel modelar e não o papel polê-
mico e de exposição do que entendia ser a hipocrisia burguesa que 
o escritor português propunha ao adotar o Naturalismo de Zola. 

De acordo com Paulo Franchetti (2000), a interpretação da crí-
tica de Machado deve ser realizada tendo em consideração o lugar 
de onde fala o escritor brasileiro. Desse modo, a leitura sobre a 
crítica machadiana deve ser entendida e, por sua vez, justificada 
pelo fato de ele a ter escrito em um período de transição entre o 
Romantismo e o Realismo no Brasil e de afirmação de uma tradi-
ção literária nacional. Destarte, trazendo a visão “de um escritor 
empenhado na criação de uma tradição cultural no Brasil e que, 
por isso mesmo, lia o texto de Eça de uma perspectiva muito in-
teressada” (FRANCHETTI, 2000, p. 49), condenando aquilo que 
considerava inadequado para essa tradição, o que incluía a estética 
naturalista.

Desse modo, notamos que Wilton Cardoso, apesar de leitura 
densa e séria, não visualizou as possíveis incongruências na crítica 
machadiana sobre o romance queirosiano, já que se deve ao fato 
de que o brasileiro estava vivendo um impasse entre um Machado 
romântico e outro que nasceria realista. Em outras palavras, Ma-
chado de Assis vivia uma crise do ponto de vista literário, de modo 
que produzira uma crítica dominada por um decoro romântico, 
mas que já balizava as diretrizes que o norteariam em sua adoção 
de uma estética realista. Há um trecho no ensaio que coloca a obra 
de Eça como sendo submissa a de Machado, demonstrando como 
o ensaísta deixava claro o seu posicionamento professoral de Ma-
chado diante de Eça:
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Como se sabe, há a tese de que uma segunda fase da obra 
de Eça de Queirós, a que se segue à publicação de Os Maias, 
é fruto da lição de Machado de Assis. Se assim é, devemos 
ver na fecundação do mais luminoso artista de Portugal pelo 
mais profundo espírito do Brasil o símbolo da união das duas 
pátrias (CARDOSO, 1978, p. 10).

Ainda sobre a publicação de Cardoso, verificamos que ele cita 
importantes críticas especializadas em Eça de Queirós no Brasil 
que deram continuidade à crítica machadiana produzidas por Via-
na Moog, Álvaro Lins e José Maria Bello. Em suma, Wilton Cardo-
so revisita um grande momento da crítica literária brasileira, visto 
poder ser lida como a própria invenção do Realismo machadiano 
e como interlocução privilegiada na formação literária de Eça de 
Queirós e em sua difusão entre os leitores brasileiros. 

Momento marcante que voltou em 1978 para os leitores do 
Brasil, especialmente, aos mineiros, que realizaram uma bela ho-
menagem ao centenário do romance O Primo Basílio, dedicando 
um número completo do SLMG para lembrar a obra de Eça de 
Queirós. Logo, não é de nosso interesse, neste artigo, destrinchar-
mos os ensaios, mas ilustrar, mediante breve análise de um dos 
ensaios, a relevância de visitas a acervos e fontes primárias para 
nos depararmos com polêmicas, comportamentos, crises, teorias, 
informações e análises que correspondem às necessidades de lei-
tores e pesquisadores vindouros. 

Dizer que voltar às páginas do Suplemento Literário de Minas Ge-
rais não é relevante, é cair no apagamento da memória e da his-
tória de grandes nomes e obras que passaram por periódico tão 
prestigiado. Também há de se observar que a literatura no espaço 
da imprensa, mesmo com seu caráter artístico e verossímil, ganha 
significância aos estudos linguísticos, culturais, históricos, socioló-
gicos e identitários, uma vez que é representativa de um momento 
histórico, comportamental, idiomático, religioso e político espe-
cíficos de uma época, daí a importância das pesquisas em fontes 
primárias como os jornais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As fontes da imprensa jornalística variam entre jornais locais, 
regionais, diários, revistas especializadas, militantes, alternativos ou 
de humor, que podem ser analisados em seus editoriais, colunas 
sociais, artigos, resenhas, cartas aos leitores, crônicas, noticias, fo-
tografias, charges, caricaturas e uma infinidade de outras possibili-
dades. E é diante desse universo complexo e múltiplo da imprensa 
periódica que está nosso objeto de pesquisa e as várias leituras que 
ele sugere. No campo da história, essas fontes primárias darão su-
porte à compreensão da escrita de si desses autores, na elaboração 
de textos biográficos que narrem as trajetórias desses escritores e, 
por fim, conhecer o aspecto geracional que eles tem em comum ao 
comporem um mesmo grupo. 

O papel da crítica é fazer falar o texto literário, visando encon-
trar as muitas e por vezes contraditórias verdades que emanam das 
palavras. Assim, foi o papel da crítica queirosiana no Suplemento 
Literário de Minas Gerais entre 1966 e 2016, elucidando, na hoje já 
clássica obra de Eça de Queirós, sentidos que um leitor comum 
não encontraria.

As vozes dos ensaístas, que publicaram 31 textos no SLMG a 
respeito do escritor português, revelam a herança literária que Eça 
deixou no Brasil, herança essa que provoca até hoje leituras diver-
sas tanto em meios acadêmicos quanto de massa.

Os ensaístas se debruçaram sobre a vida e a obra de Eça por 
meio de diversos olhares – ora de admiração, ora analítico-inves-
tigativo, ora descritivo, ora desconfiado – assumindo diferentes 
perspectivas críticas face ao universo queirosiana. Essas diversas 
leituras se cruzam, complementando-se, mas também entram em 
conflito e se tangenciam. Porém, o que elas têm em comum é a 
legitimação da obra de Eça no Brasil.

A obra de Eça de Queirós revisitada mais de milhares de vezes 
em torno do mundo, ganha, em solo mineiro, fôlego na segunda 
metade do século XX e início do século XXI, colocando as gerais 
no quadro das leituras críticas mais exponenciais do cenário quei-
rosiano.
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O TEMA DA CENSURA NO PERÍODO 
FORMATIVO EM SARAMAGO (CONSTÂNCIA DA 

CIRCUNSTÂNCIA)

Cybele Regina Melo dos Santos1

Na introdução do livro do professor Horácio Costa, José Sa-
ramago – o período formativo (1987), ele apresenta uma análise sob a 
óptica da formação da trajetória de um escritor, abordando o ca-
minho em que ele irá percorrer na sua escrita, definindo-o logo em 
seus primeiros trabalhos, sendo que “Há romancistas que como 
tais se definem desde as suas primeiras letras e seguem pelo cami-
nho que precocemente escolheram sem maiores percalços até a 
sua maturidade etária e criativa”. (COSTA, 1987, p. 14)

Essa observação realizada sobre a formação de um escritor, se 
a considerarmos sobre a vida profissional, sobretudo, a literária de 
José Saramago, podemos notar que ele sempre teve uma tendên-
cia, além de uma observação mais apurada, em explorar e contex-
tualizar os aspectos históricos de seu país, assim como a importân-
cia de sua pátria para a história da Europa e do Mundo, tornando 
esta temática um dos aspectos mais expressivos de sua literatura.

Nesse período formativo de sua carreira literária, José Sara-
mago visitou diversos gêneros literários antes de se dedicar ao ro-
mance, especificamente. Podemos encontrar em sua bibliografia 
poesia, crônicas, escritos políticos, peças de teatro e contos.

A primeira obra publicada de sua autoria foi um romance Terra 
do Pecado (1947) e, após um longo período de experimentação nos 
outros gêneros, publica Levantado do Chão,  em 1980, sendo uma 
obra muito elogiada pela crítica e pelo gosto do público, contri-
buindo para a definição de seu estilo, dedicando-se a escrita de 
outros títulos que o consagrariam como um romancista de fato, 
sendo eles: Memorial do Convento (1982), O Ano da Morte de Ricardo 
Reis (1984), A Jangada de Pedra (1984) e História do Cerco de Lisboa 
(1989).

As obras escritas nesse período abrangeram um momento 
1 Mestranda do Programa de Literatura Portuguesa, da Universidade de São Paulo, 
em andamento.
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conturbado, tanto políticamente como socialmente para os por-
tugueses, sendo algumas delas escritas sob o domínio do regime 
ditatorial Salazarista, que oficialmente teve seu início em 1933 e 
seu término em 1974, com a Revolução dos Cravos. Outras fo-
ram escritas logo após o termino da censura, em que os reflexos 
dos acontecimentos ocorridos nas décadas anteriores, bem como 
as emoções e o comportamento dos portugueses com relação ao 
regime em que viveram, ainda estavam muito latentes em suas me-
mórias.

O tema da censura ressoa de forma latente na maior parte das 
suas obras deste período. E, em alguns de seus romances, ele uti-
liza de um deslocamento temporal, aproximando o tema da cen-
sura Ditatorial com o da censura Inquisitorial. Vale lembrar que a 
Inquisição foi instaurada em Portugal no reinado de D. João III 
(século XVI) no ano de 1536 e perdurou até o século XIX no ano 
de 1821, no reinado de D. João VI.

Um conhecimento amplo da história de seu país, bem como de 
obras literárias distintas, tanto de épocas, como de países e de au-
tores, garantiram a José Saramago que empregasse em sua escrita, 
recursos da intertextualidade, permitindo o diálogo com inúmeros 
outros textos.

Para o leitor mais apetrechado historicamente, a compreensão 
dos recursos intertextuais propostos pelo autor, poderão ser per-
cebidos com mais facilidade, assim como a real intencionalidade 
utilizada em sua escrita que poderá ser notada devido a concretude 
de fatos e menções utilizados no texto.

O vasto campo abrangido pela questão da intertextualidade 
acarreta problemas que carecem de tratamento, se não cien-
tífico, ao menos cuidadoso. Quando se trata de estudar as 
fontes de determinada obra ou autor, imediatamente pensa-
mos no trabalho árduo e minucioso que representa o con-
fronto desse texto com os outros que o precederam. Cremos 
ser desnecessário afirmar que em qualquer obra ressoam e 
repercutem outras que a antecederam. Todo texto pertence 
a um homem que, mais ou menos possui, mesmo que ar-
quetipicamente, uma biblioteca na memória. (CORRADIN, 
1998, p. 29)



326

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

O tema ficcional que mais foi “visitado” pelos escritores, so-
bretudo na década de 1980 na literatura portuguesa, foi o da Histó-
ria. Portanto, Saramago acompanhou uma característica de época, 
sabendo fazer o uso de seus conhecimentos ao relacioná-los em 
suas tramas, estilizando a sua escrita.

O reflexo na criação literária e artística dos grandes aconte-
cimentos que atravessaram o Mundo, não apenas a Revolu-
ção Russa e Soviética como a Guerra Civil em Espanha, as 
lutas pela libertação nas Américas, a ascensão do Fascismo 
e do Nazismo, em Portugal a ditadura de Salazar e os comba-
tes políticos que implicou, o conhecimento mais amplo dos 
grandes teóricos, em especial Marx e Engels, esse reflexo vira 
a influenciar decisivamente as leituras materialistas da actuali-
dade em que participaram inevitavelmente os criadores literá-
rios e artísticos. (LOPES e MARINHO, 2002, p. 543)

A presença do tema histórico já havia sido empregada em seu 
livro de contos Objecto Quase (1978), o qual podemos entender 
como sendo uma junção de temas que irão ser melhor explorados 
ao longo de algumas obras adiante escritas por Saramago. O conto 
que inicia a coletânea tem o nome Cadeira, em que o autor faz 
uma referência direta a um grave acidente sofrido por Antônio de 
Oliveira Salazar, o ditador português que esteve no poder de 1933 
até quase o final do período, falecendo em 1970. Este acidente que 
sofreu o deixou fisicamente incapacitado e ocorreu no Forte de 
São João do Estoril no ano de 1968, local em que comumente ia 
para descansar. Sua saúde estava debilitada e este incidente o levou 
a um coma irreversível, o que em pouco tempo contribuiu com a 
sua morte.

Saramago utilizando o objeto homônimo que nomeia o conto 
constrói, metaforicamente, a queda desta figura política do poder, 
utilizando a descrição de bichos microscópicos que roíam as per-
nas da cadeira, nas investidas por parte de alguns membros do 
governo que queriam a sua saída do governo, e conclamavam com 
a perda de seu poder.

A cadeira começou a cair, a ir abaixo, a tombar, mas não, no 
rigor do termo, a desabar. Em sentido estrito, desabar signi-
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fica caírem as abas a. ora, de uma cadeira não se dirá que tem 
aba, e se as tiver, por exemplo, uns apoios laterais para os bra-
ços, dir-se-á que estão caindo os braços da cadeira e não que 
desabam. (...). Desgraçadamente, o mogno, verbi gratia, não 
resiste ao caruncho como resiste o antes mencionado ébano 
ou pau-ferro. (SARAMAGO, 1984, p. 15-18)

O que podemos perceber, é que a menção ao aspecto históri-
co presente em seu país demonstra-se nos diversos gêneros pelos 
quais Saramago visitou no desenvolvimento de sua carreira, sendo 
importante considerar que “em todas as artes literárias e nas que 
exprimem, narram ou representam um estado ou estória, a per-
sonagem realmente “constitui” a ficção”. (ROSENFELD, 2009, 
p. 31)

Para Costa, os contos presentes nesta coletânea obedeceram 
“a um critério de exploração linguística cuidadosa, que permite 
ser adjectivada como experimental” (1997, p. 321). Dessa maneira 
formam-se as bases para a sua produção em prosa, como também 
vemos no romance Manual de Pintura e Caligrafia (1977), que pre-
cede tanto os contos como a sua série de romances da década de 
1980. Nesta obra, podem ser encontrados traços autobiográficos 
na história da personagem principal, o pintor H, um artista plásti-
co medíocre que se torna antifascista, e tem como drama o fato de 
ter que desistir de atender a um pedido de um retrato de uma en-
comenda realizada por um rico senhor da Lapa, pois está partindo 
para a escrita numa forma de reconstrução de sua história pessoal. 
O desfecho do romance culmina com a Revolução dos Cravos, 
cujo tema da ditadura salazarista acompanhou a personagem du-
rante todo o desenrolar do enredo.

Como aspecto geral, a censura não aparece como um dos 
temas principais do romance, mas já nos sinaliza a tendência à 
narração histórica. Essa tendência, ou marca da censura, podem 
ser observadas nas obras que separamos para realizar uma breve 
análise sobre o tema, sendo elas as peças teatrais A Noite (1979) e 
Que Farei com Este Livro? (1980), e os romances Levantado do Chão 
(1980), Memorial do Convento (1982), O Ano da Morte de Ricardo Reis 
(1984) e História do Cerco de Lisboa (1989).

Em Levantando do Chão, Saramago combina uma junção de 
uma historiografia oficial dos poderosos e dos injustiçados, numa 



328

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

linguagem entre a história e a ficção. A narrativa da família de cam-
poneses pobres, os Mau Tempo, que habitam a região do Alentejo, 
contando a trajetória desta família desde o início do século XX até 
o ano de 1974. Saramago vai apontando no desenrolar do romance 
a condição agrária dos latifundiários portugueses desde a Monar-
quia passando pela República e os fatos políticos que se seguiram 
durante as décadas até chegar à Revolução dos Cravos.

A censura Salazarista é apresentada quando a personagem de 
Antônio, filho de João Mau Tempo e Faustina, da segunda gera-
ção da família, é preso com o amigo Manuel Espada, por serem 
considerados revolucionários, quando na verdade lutavam por mu-
danças para a vida do trabalhador, sendo movidos pelo discurso 
comunista, exigindo melhores salários e condições de vida para os 
trabalhadores.

Mas diga-me, senhora mãe, bate também a guarda nos donos 
do latifúndio. Credo, que esta criança não regula bem da ca-
beça, onde é que tal se viu, a guarda, meu filho, foi criada e 
sustentada para bater no povo, Como é possível, mãe, então 
faz-se um guarda só para bater no povo, e que faz o povo, O 
povo não tem quem bata no dono do latifúndio que manda 
a guarda bate no povo, Mas eu acho que o povo podia pedir 
a guarda que batesse no dono do latifúndio, Bem digo eu, 
Maria, que esta criança não está em seu juízo, não a deixes 
andar por aí a dizer estas coisas que ainda temo trabalhos com 
a guarda. (SARAMAGO, 1980, p. 72)

No romance Memorial do Convento, a história se passa no 
século XVIII compreendendo o reinado de D. João V (1706-1750), 
onde é narrada a construção do Convento de Mafra. As persona-
gens que compõem a obra são figuras representantes da realeza 
com o rei D. João V e sua esposa a rainha D. Maria Ana Josefa, do 
clero com o padre Bartolomeu Lourenço, e do povo com Baltazar 
e Blimunda. A obra não trata simplesmente da narrativa de uma 
confluência de fatos históricos, mas parte delas, para ambientar o 
romance e recriar a história portuguesa, com a apresentação das 
figuras anônimas e desconhecidas da História oficial, o que pode 
ser uma forma de “dar vida” àqueles que nem sequer são mencio-
nados, a não ser pelos números. Nessa releitura histórica, temos o 
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tema da censura Inquisitorial amplamente apresentada.
Logo nas primeiras páginas do romance, há a descrição de uma 

procissão, o que era muito comum na época devido aos inúmeros 
autos de fé, em que os condenados pelo Tribunal do Santo Ofício 
desfilavam pelas ruas de Lisboa, antes de irem para o degredo no 
exterior ou de serem executados, geralmente por enforcamento, 
ou dependendo do crime praticado, queimado vivo.

Saramago descreve com detalhes um auto de fé em que alguns 
condenados estão sendo levados ao degredo após terem sido con-
denados. Nessa passagem do romance ocorre o primeiro encontro 
das personagens Baltasar e Blimunda, e é nesse auto de fé que a 
mãe dela esta seguindo após ter sido condenada por bruxaria. Está 
latente em todo o romance esse processo de censura Inquisito-
rial nesse período histórico português, demonstrando aspectos de 
religiosidade e de fanatismo agravados pela crendice popular da 
época.

O autor também apresenta a visão dos censores que acredita-
vam serem atos justificáveis, defendidos pelo pensamento de “ver 
justiçar a judeus e cristãos-novos, a hereges e feiticeiros, fora aque-
les casos menos correntemente qualificáveis, como sodomia, moli-
nismo, reptizar mulheres e solicitá-las, e outras miuçalhas passíveis 
de degredo ou fogueira.” (SARAMAGO, 1996, p. 50)

Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, temos a narração do 
clima de insegurança presente nas ruas de Lisboa, pois a Polícia 
Internacional e de Defesa do Estado - PIDE se instalara como 
medida protetiva do governo à época da década de 1930. A vida 
privada já não pertencia aos cidadãos e Saramago consegue captar 
este momento, quando a personagem principal, Ricardo Reis, é 
intimada a participar de um interrogatório sem motivo pré-anun-
ciado. Ao fim do mesmo, Ricardo se sente muito mal, não só pela 
presença do investigador Victor, mas pelo fedor de cebola que 
dele exalava, o que, metaforicamente podemos representar como 
sendo a “podridão” presente no ambiente e nas ações que a PIDE 
e seus membros participavam. O excerto a seguir descreve a perso-
nagem do inspetor Víctor e o orgulho que sentia ao exercer a sua 
profissão, principalmente pelo empoderamento ocasionado pelo 
clima de medo dos cidadãos que eram levados pela polícia. 
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Leva a mão direita à anca para sentir o volume reconfortante 
da pistola, depois, com a ponta dos dedos, devagarinho, extrai 
do bolso exterior do casaco um rebuçado de hortelã-pimenta. 
Desembrulha-o com cautelas infinitas, no silêncio da noite 
deve ouvir-se a dez passos o rumor do papel estaladiço, será 
uma imprudência, uma infracção às regras da segurança, mas 
o cheiro de cebola tornara-se tão intenso, talvez por causa 
do nervosismo, que bem podia acontecer espantar-se a caça 
antes de tempo, tato mais que o vento vem pelas costas, sopra 
na direção dela. (SARAMAGO, 1988, p. 375)

As peças teatrais A Noite e Que Farei com Este Livro?, am-
bas apresentam traços fundamentais da temática desenvolvida até 
o momento, por representarem o binômio censura Ditatorial e In-
quisitorial de forma clara, direta e, com uma verossimilhança com 
o período histórico português destacados pelo autor.

O aspecto da sociedade nesses períodos é apresentado con-
forme o ciclo da história contextualizado, sendo que a socie-
dade tem seu papel fundamental para a construção da trama, 
tornando a consideração a seguir incompatível com o que 
se apresenta nos textos. O “social é pouco acentuado em si 
mesmo, aparece muito mais como uma espécie de painel de 
fundo natural; talvez porque a sociedade enquanto problema 
constitua simplesmente a exata base de todo o teatro brechte-
riano” (BORNHEIM, 1992, p. 138)

Em A Noite, a trama se passa na madrugada de 24 para 25 de 
abril de 1974 e retrata como uma redação de jornal se comportava 
na época diante da repressão política a que o país estava submeti-
do, como neste diálogo entre dois funcionários do jornal: “Deixa 
lá, não te rales tanto. O verbo é sempre o mesmo: eu obedeço, 
tu obedeces, ele manda. E para quê? Para fazer uma coisa que de 
jornal só tem o nome e o papel...”. (SARAMAGO, 1998, p. 106).

Para o leitor fica claro o clima de vigilância e de manipulação 
para atender aos interesses do governo por parte da mídia impres-
sa, expressamente pela censura. No romance O Ano da Morte de 
Ricardo Reis, Saramago também menciona o papel manipulador e 
submisso da imprensa nesse período.
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Li no jornal, e também li, escrito por um senhor jornalista 
chamado Tomé Vieira, autor de livros, que os bolchevistas 
arrancaram os olhos a um padre já velho e depois regaram-no 
com gasolina e deitaram-lhe o fogo, Não acredito, Está no 
jornal, eu li, Não é do senhor doutor que eu duvido, o que 
meu irmão diz é que não se deve fazer sempre fé no que os 
jornais escrevem (SARAMAGO, 1988, p. 388).

Em Que Farei com Este Livro?, O diálogo que travam Frei 
Bartolomeu Ferreira e Luís de Camões também demonstra como 
a censura inquisitorial deveria funcionar à época. A personagem de 
Camões aguarda uma resposta do sensor de sua obra por meses, 
e na visita final, recebe o veredicto com um tom de ironia. Essa 
atitude se deve as diversas mudanças que se virá obrigado a fazer 
em seu texto para obter a aceitação para a publicação.

FREI BARTOLOMEU FERREIRA: Entrai, senhor Luís de 
Camões. Cheguei, enfim, ao termo do meu trabalho, e vós ao 
cabo da vossa impaciência. Tenho já pronto o parecer, de que 
logo vos mandarei passar traslado, para que possais requerer 
licença de imprimissão.
LUÍS DE CAMÕES: Dá-se então Vossa Reverença por sa-
tisfeita com as alterações que fiz? Não haverá mais que supri-
mir e acrescentar? Não terei mais que torcer o sentido para 
o sujeitar ao vosso desejo sem sacrificar insuportavelmente a 
minha intenção? (SARAMAGO, 1998, p. 73)

O mesmo acontece no romance História do Cerco de Lis-
boa (1989), que tem como personagem principal um revisor de 
textos, Raimundo Silva, que ao revisar um livro sobre a história 
do cerco de Lisboa (fato histórico de Portugal ocorrido no ano 
de 1147), comete propositalmente um erro, acrescendo a palavra 
“não” em uma frase, modificando a sua interpretação. A figura do 
revisor pode se aproximar da figura do censor, que tem autoridade 
para “modificar” um texto por completo ou parte dele.

O professor Francisco Maciel Silveira, em seu ensaio sobre a 
peça Que farei com este livro?, realiza essa análise, aproximando por 
meio de um diálogo intertextual as personagens do Senhor Dou-
tor (presente no seu ensaio) e do Revisor (personagem da obra de 
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Saramago),

(Revisor) Bem me queria a mim parecer que a história não 
é a vida real, literatura, sim, e nada mais, (Sr. Doutor) Mas 
a história foi vida real no tempo em que ainda não poderia 
chamar-se-lhe história, (Revisor) Tem certeza, senhor doutor, 
(...), Então o senhor doutro acha que a história e a vida real, 
(Sr. Doutor) Acho, sim, (Revisor) Que a história foi vida real, 
quero dizer, (Sr. Doutor) Não tenha a menor dúvida, (Revi-
sor) Que seria de nós se não existisse o deleatur, suspirou o 
revisor. (SILVEIRA, 2012, p. 142)

Na obra, a presença de um terceiro elemento, caracterizado na 
figura da personagem de Maria Sara, já constitui um instrumento 
de repressão e de censura, pois tendo que supervisionar o trabalho 
de Raimundo Silva, acaba por controlar as suas atividades, numa 
visão mais amena que a da figura do censor ou da polícia ditatorial.

Assim, constatamos que o seu envolvimento com o tema da 
censura é recorrente em diversos de seus romances, abordado nas 
diferentes épocas, respeitando-se a sua forma de ação e de estru-
tura presentes no momento histórico escolhido. A predileção por 
este tema pode caracterizar a necessidade de se falar mais sobre 
esses momentos da história de Portugal, marcados pela repressão 
e pelo silencio, em que muitos intelectuais e civis foram massa-
crados por defenderem seus ideais, ou por simplesmente não se 
moldarem ao período em que viveram.

José Saramago consegue escrever de forma significativa aquilo 
que pretende dizer ao seu público leitor, agradando ou não, e até 
incomodando muitos. Ao utilizar o seu dom em escrever, pode-
mos identificar que ele direciona “a poética do seu romance ou da 
sua escrita como instrumento de transfiguração e resgate de toda a 
experiência humana”. (LOURENÇO, 1994, p. 181)

Este recorte realizado sobre a temática da censura em obras do 
período de sua formação literária apontam um pequeno panorama 
da literatura portuguesa, e de seu percurso dentro de uma trajetó-
ria que o levava a se formar um dos cânones da literatura mundial.

A constância da temática da censura tornou-se rica por ser 
uma circunstância na história de Portugal, que viveu a maior parte 
de sua trajetória, desde o século XVI até o século XX, sob o jugo 
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de uma censura, de um poder maior que os privassem de se mani-
festar livremente, sem receios ou medos.
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O OLHAR DE AMARO

Daiane Cristina Pereira1

Em seu livro Le prête, la femme et la famille (1861), Michelet dis-
serta sobre os perigos da religião, dos padres e do jesuitismo para 
a mulher e para a estrutura familiar. Sem educação, maliciosos, 
gananciosos, libidinosos, tendentes ao quietismo e à inação, os pa-
dres seriam um risco à virtude das mulheres, já que sendo seus 
guias morais, poderiam incutir tais vícios nelas. Além disso, repre-
sentantes do poder divino na terra e representantes da instituição 
religiosa, a Igreja, acabam usando seu poder para dominar e subju-
gar as mulheres. Diz o historiador:

Qui a ce droit ajourd’hui? Le mari ne l’a pas gardé; le prête l’a, 
il en use; il a toujours sur la femme le bâton de l’autorité; il la 
bat, soumise et docile, des verges spirituelles. Qui peut punir, 
peut gracier: seul pouvant être sévère, il a seul aussi ce qui 
est, près d’une personne craintive, la grâce suprême, la clé-
mence. Un mot de pardon lui vaut plus, en un moment, dans 
ce pauvre coeur effrayé, que me voudraient au plus digne des 
années de persévérance. La douceur agit, juste en proportion 
des sévérités, des terreurs qui ont précédé. Nulle séduction 
comparable. Comment lutter contre un homme qui disposant 
du paradis, a encore, par-dessus l’enfer pour se faire aimer ? 
(MICHELET, 1861, p. 261-262)

Era necessário tirar as mulheres das mãos dos padres para não 
as deixar cair em tentação. Acreditamos que, assim como as ideias 
expressas no famoso texto de As farpas, de 1872, em que Eça de 
Queirós fala sobre a educação das mulheres, O crime do padre Ama-
ro, também esteja baseado nas ideias de Michelet. Desse modo, 
mais do que um anticlericalismo gratuito, o livro nos mostra a vi-
timização e a vida das mulheres sob o domínio dos padres, que, 
utilizando-se da Igreja e de Deus, exercem um poder sem medidas 
sobre elas. 
1 Doutoranda pelo programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
Portuguesa da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo e bolsista Capes.
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Além disso, O crime do padre Amaro irá demonstrar como essas 
mulheres, estupidificadas pela restrição ao lar, marginalizadas pela 
falta do casamento ou pela viuvez, têm por opção devotar-se à 
religião para manter alguma existência social. Nesse sentido, elas 
abrem espaço para serem subjugadas pelos padres, representantes 
da dimensão pública da religião. Dessa maneira, é como se Eça 
de Queirós explicitamente avisasse aos homens e às mulheres que 
constituíam uma família ou pretendiam constituir, quais os perigos 
de uma religião mal orientada. Implicitamente, é como se ele mos-
trasse às mulheres como podem ser emparedadas pelas instituições 
religiosas e pelas instituições masculinas, restando quase nenhuma 
opção a elas. 

Beatriz Berrini, em seu livro O Portugal de Eça de Queiroz, salien-
ta que as mulheres nos livros do autor são focalizadas pelo olhar 
masculino, sendo que apenas a Amélia, Luísa e Juliana é permitido 
demonstrar um pouco mais de vida interior que às outras (BER-
RINI, 1984, p. 131). Decorrente disso, as personagens femininas 
que aparecem nos romances queirosianos são enformadas naquilo 
que se configura num ideal, tanto positivo quanto negativo, do que 
se acredita ser mulher, advindo dos discursos masculinos tanto das 
personagens quanto do narrador. 

No caso de O crime do padre Amaro, ainda que o narrador seja 
de vital importância, pois descreve o ambiente em que vivem e 
circulam as mulheres, bem como sua aparência e o clima de hi-
pocrisia geral que ronda Leiria, investindo nisso juízo de valor, as 
personagens masculinas apresentam de forma mais representativa 
a visão das mulheres que vigora no livro. 

O narrador como uma câmera, dividindo sua perspectiva com 
Amaro, como veremos mais para frente, foca nos detalhes e nos 
mostra o ambiente e as personagens masculinas do livro, em sua 
maioria pertencentes ao clero de Leiria, revelando tudo aquilo que 
pensam sobre a Igreja, sobre a sociedade e principalmente sobre as 
mulheres. Já que em sua maioria as observações sobre as mulheres 
são relativas a aspectos físicos ou psicológicos superficiais, deixam 
transparecer como, utilizando-se da sua força e poder concedidos 
pela Igreja e pelo Estado, as manipulam e também às instituições 
para satisfazerem seus desejos, principalmente o desejo carnal.

Em se tratando de um romance de costumes, que discute não 
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só o celibato, mas a invasão do ambiente feminino por homens 
dominadores, que determinam as regras, achamos por bem anali-
sar como Amaro, além de ser dominador e manipulador, se con-
figura como um invasor, como alguém que perscruta tudo através 
dos sentidos e modifica a vida de quem com ele se encontra.

Como podemos depreender das observações de Carlos Reis, 
no capítulo “Naturalismo e perspectiva narrativa” (REIS, 1975), 
de seu trabalho Estatuto e perspectivas do narrador na ficção de Eça de 
Queirós, o narrador da fase naturalista dá muitas vezes voz às per-
sonagens principais através da focalização interna. No entanto, 
acreditamos que, no caso de O crime do padre Amaro, isso aconteça 
muito mais com Amaro do que com Amélia, como bem afirma 
Berrini (BERRINI, 1982, p. 131). Além dos pensamentos, dos de-
sejos, das emoções que aparecem pela focalização interna de Ama-
ro, acreditamos que frequentemente a perspectiva do narrador e 
dessa personagem se confunda e este muitas vezes, sobrepuje o 
narrador. Portanto, cremos que a questão do foco é importante 
no romance, por mostrar, além do ponto de vista do narrador, a 
posição de Amaro sobre as coisas.

É muito claro o lugar da religião no livro, já indicado pelo seu 
subtítulo, Cenas da vida devota, e é lugar comum ouvir dizer da im-
portância da educação religiosa de Amaro e Amélia para o enten-
dimento da obra, sobretudo naquilo que concerne à proximidade 
de Amaro com as mulheres e com a Igreja, além do tipo de religião 
ensinada a Amélia. Todavia, acreditamos que a educação do meni-
no e do seminarista prepara Amaro não só para o mundo religioso, 
mas também, apresenta-se como uma educação dos sentidos. Des-
sa maneira, sua educação não o feminiza, nem o deixa lânguido ou 
frágil, mas prepara-o para a posição ativa e, podemos dizer mesmo, 
violenta, do seu papel social de homem. Vejamos:

As criadas de resto feminizavam-no; achavam-no bonito, 
aninhavam-no no meio delas, beijocavam-no, faziam-lhe có-
cegas, e ele rolava por entre as saias, em contacto com os 
corpos, com gritinhos de contentamento.
[...]
Estava constantemente metido nos quartos das criadas, reme-
xendo as gavetas; bulia nas saias sujas, cheirava os algodões 
postiços. (QUEIRÓS, 2000, P. 139)
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Nesses trechos, Amaro mexe em tudo o que é da intimidade 
das mulheres e aparece sendo tocado por elas, através das cóce-
gas, dos beijos, dos carinhos. Em outros trechos, irá reproduzir as 
mesmas carícias nas imagens dos santos na capela da Marquesa de 
Alegros ou com a imagem da Virgem Maria que tem no quarto do 
seminário. Além de despertar Amaro para o desejo pela mulher, 
de imaginar como é seu toque, saber como ela é, parece-nos que 
esses momentos de Amaro moldam-no como um invasor, que, ar-
mado de seus sentidos, fareja, mexe, olha tudo aquilo que o cerca, 
principalmente aquilo que envolve as mulheres. Já adulto e padre, 
os instintos e os sentidos de Amaro devem ser contidos, por uma 
questão de respeito às outras pessoas e à sua profissão. Em função 
do celibato não pode mais cheirar, tocar ou beijar, restando-lhe 
apenas ouvir e olhar. 

Achamos que em determinados momentos da ação romanes-
ca, Amaro olha as coisas de modos diferentes, dependendo do 
momento e daquilo que vê. Julgamos por bem dividir os tipos de 
olhares de Amaro em três, a fim de conhecer a personagem, mas 
também entender a implicação desses olhares para o livro. 

O primeiro tipo, chamamos de olhar-câmera e trata-se justa-
mente da perspectiva naturalista, isto é, o foco narrativo é apre-
sentado como a visão de alguém novo em determinado local e 
que apresenta suas impressões de tudo aquilo que vê. É o olhar 
que Amaro tem quando chega à Leiria e vê S. Joaneira, ou Amélia, 
por exemplo:

Uma voz disse adeusinho! adeusinho! E apareceu, subindo 
quase a correr, com os vestidos um pouco apanhados adian-
te, uma bela rapariga, forte, alta, bem feita, com uma manta 
branca pela cabeça e na mão um ramo de alecrim. (QUEI-
RÓS, 2000, p. 131)

Ainda que a voz do narrador esteja presente, temos também a 
sensação de ver aquilo que Amaro observa. Assim, vemos Amélia 
correndo, apanhando o vestido e todas as características da moça 
que, nessa hora, se assemelham as de uma santa ou as da Virgem 
Maria e atraem Amaro e, é bem provável, atraiam também o leitor. 
É como se o desejo que Amaro sentia ao ver a figura da santa em 
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sua infância, tomasse forma na figura da moça. Fica destacado 
também seu belo porte, que mostra que é uma mulher forte. Esse 
olhar, ainda que não dê conta da totalidade do que Amaro vê, não 
é tão fragmentado como os demais, pois ainda não tem a função 
de avaliar a situação ou aquilo que olha. Parece que realmente tem 
o lugar a que já nos referimos: mesclando a visão do narrador e 
da personagem, parece descrever e trazer a primeira impressão do 
descrito ao leitor.

O segundo, chamamos de olhar que vê aquilo que não se pode 
tocar. Nesse tipo, temos Amaro, já padre, vendo principalmente 
mulheres que não pode tocar ou ter, pela condição do celibato. 
Assim, esse olhar, cuja percepção é carregada de sensualidade, per-
corre parte por parte, membro por membro daquela que o pároco 
observa. Esse processo, além de idealizar a mulher, parece frag-
mentá-la, como se a falta de contato que Amaro tem com ela não 
permitisse que a reconstituísse totalmente. Vejamos, por exemplo:

Amaro afirmou-se então nela. Pareceu-lhe uma rainha, ou 
uma deusa, com a sua alta e forte estatura, uma linha de om-
bros e de seio magnífica; os cabelos pretos um pouco onde-
ados destacavam a palidez do rosto aquilino semelhante ao 
perfil dominador de Marie Antoinette; o seu vestido preto, de 
mangas curtas e decote quadrado, quebrava, com as pregas 
da cauda muito longa toda adornada de rendas negras, o tom 
monótono da alvura da sala; o colo, os braços, estavam cober-
tos por uma gaze preta, que fazia aparecer através a brancura 
da carne; e sentia-se nas suas formas a firmeza dos mármores 
antigos, com o calor dum sangue rico. (QUEIRÓS, 2000, p. 
175-177)

Amaro fixa-se em Teresa, personagem observada e, como dis-
semos, há uma forte idealização daquela mulher, pois a compara 
a figuras ilustres, mas que não se tem muita certeza de qual delas 
mais se aproxima, como uma rainha, uma deusa ou Marie An-
toinette, denotando também a riqueza dessa mulher e conceben-
do-a como inalcançável. Sem jogar fora o recurso da câmera, vai 
seguindo todos os detalhes da beleza dela, mas agora fixado nos 
detalhes sensuais e nas sensações que nele provocam. Primeiro, a 
olha no geral e, como se visse uma sombra, enxerga sua “alta e forte 
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estatura” (QUEIRÓS, 2000, 175). Depois passa a focar em partes 
mais específicas e mais picantes, ou seja, nos seios, nos ombros, 
nos cabelos, no rosto, no vestido, passando por tudo, chegando à 
brancura da carne, como se conseguisse penetrar o vestido. Mas 
a comparação ao final como “os mármores antigos”, possuído pelo 
“calor de um sangue rico” (QUEIRÓS, 2000, 177), confirma a ideali-
zação dessa mulher, que Amaro nunca poderá conquistar porque 
é pobre e padre.

Apontando já para o olhar invasor, do qual falaremos, cada 
parte de Teresa é vista como algo imaterial, como um fragmento, 
que pela sua máxima idealização não se pode tocar. Essa descri-
ção, acompanhada de outra um pouco mais a frente, que refaz 
toda a configuração de Teresa como uma mulher bela, explicita 
a condição miserável de Amaro, e aumenta a certeza de que ela é 
inalcançável para ele. Citemos apenas a parte referente a Amaro:

Enterrado na elasticidade da causeuse, sentindo a música cho-
rar aristocraticamente, lembrava-lhe a sala da tia e o seu chei-
ro de refogado e era como o mendigo que prova um cre-
me fino, e assustado, demora o seu prazer – pensando que 
vai voltar à dureza das côdeas secas e à poeira do caminho. 
(QUEIRÓS, 2000, p. 183)

Como podemos ver, num momento sinestésico, a música da-
quele ambiente luxuoso lembra-lhe o lugar onde estava naquele 
momento, a casa de hóspede que a tia montara, mas também o 
luxo que presenciara na infância, sem, de fato, compartilhá-lo, e 
a beleza e a presença de Teresa. Coloca- um mendigo, pobre, que 
naquele momento prova algo sofisticado e logo terá de voltar para 
o seu mundo, à “dureza das côdeas secas e à poeira do caminho” (QUEI-
RÓS, 2000, 183). Trata-se, portanto, de um olhar que idealiza aqui-
lo que vê, pois percebe apenas fragmentos dessa realidade e cujo 
acesso lhe é vedado.

O último olhar é aquele que chamamos invasor. Diferentemen-
te do anterior, esse olhar se expressa na intimidade, na privacidade 
da casa e, logicamente, aparece mais quando Amaro está na casa 
da S. Joaneira, lugar onde terá maior liberdade. Relembrando os 
sentimentos que o padre tinha quando criança, o olhar de Amaro 
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penetra ainda mais fundo o que há de mais íntimo nas mulheres 
ou na vida das famílias. Temos um exemplo desse olhar, quando, 
ao entrar sorrateiramente na casa, Amaro flagra S. Joaneira e o 
cônego Dias quando teriam acabado de ter uma relação sexual.

No entanto, com Amélia esse olhar se agudiza e ele se excita 
com os pormenores que pode ver da moça. Inicialmente, o que 
chama a atenção de Amaro para as intimidades de Amélia são os 
barulhos que ela faz, o que aparentemente não tem nada a ver com 
o olhar, mas demonstra a proximidade entre os dois. A audição é 
o primeiro sentido a aparecer e inicia o processo de erotização das 
atitudes de Amélia e o despertar da paixão de Amaro, através dos 
“tic-tacs da bota” (QUEIRÓS, 2000, p. 138) ou os ruídos de suas 
saias, que o fazem imaginar que ela se dispa. Se o ouvido escuta e 
faz imaginar, já o olhar invade tudo, como veremos.

Primeiramente, ele vê superficialmente sua beleza, como mos-
tramos no caso do olhar-câmera, mas aos poucos vai penetrando 
tudo, à medida que vai adentrando mais na casa e tendo acesso à 
intimidade de Amélia. A cena da água, onde Amaro vê Amélia em 
um momento íntimo pela primeira vez, é muito representativa de 
como, através do olhar, o padre usurpa a privacidade da moça:

Calçou as chinelas, tomou o castiçal, subiu devagarinho. Ha-
via luz na sala, estava o reposteiro corrido: ergueu-o e re-
cuou com um ah! Vira num relance Amélia, em saia branca, 
a desfazer o atacador do colete: estava junto do candeeiro e 
as mangas curtas, o decote da camisa deixavam ver os seus 
braços brancos, o seio delicioso. Ela deu um pequeno grito e 
correu para o quarto. (QUEIRÓS, 2000, p. 221)

É muito interessante que “num relance”, o pároco consiga ver 
pormenores bem íntimos de Amélia, como a saia branca, o colete 
aberto, os seus seios e os seus braços. Ainda que seja natural que a 
descrição assim aconteça, pois o narrador quer mostrar a excitação 
de Amaro com a cena, parece também, que os olhos de Amaro, 
desrespeitando a intimidade da moradora da casa, foram aos lo-
cais adequados para produzir a excitação. Tenhamos o cuidado de 
notar que a sequência da cena pode fazer parecer que Amélia, ao 
reagir serenamente à situação embaraçosa, parece aceder ao olhar 
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do padre. No entanto, devemos ter em conta que se denunciasse 
o padre, ou agisse com violência, poderia por a perder parte do 
sustento da casa e, por isso, agir sem nervosismo é natural. Amaro 
confunde as coisas e talvez seja necessário dizer que a situação 
pode fazer com que o leitor também confunda.

A partir desse momento, ele vai invadindo cada vez mais os es-
paços de Amélia, vigiando os lugares onde ela vive ou está, olhan-
do suas coisas, principalmente suas coisas mais íntimas, como suas 
saias e suas meias, penduradas sobre os móveis, ou ainda, obser-
vando seu corpo e seus modos. Não estamos querendo inocentar 
Amélia de ter amor e desejo pelo padre, mas queremos dizer que 
através do olhar, Amaro constitui-se como um invasor dentro da 
casa dessas mulheres e que isso dará possibilidade a avanços mais 
concretos. Assim, o protagonista masculino desta história, na sua 
categoria de hóspede e de padre, vai confundindo gentileza, delica-
deza, a continuação da vida normal da casa e a manutenção da pri-
vacidade de S. Joaneira e Amélia com abertura para que ele invada 
esses ambientes. É isso que esse olhar quer também representar. 

Aproveitando-se de sua condição de poder, concedidas por 
uma conjuntura econômica, de hóspede para senhoria, e por outra 
religiosa, de padre para a penitente, impõe-se como senhor da casa 
e afeta os hábitos, os afetos e as emoções das moradoras. Des-
sa maneira, sentindo-se senhor de tudo, referendado depois pelo 
amor de Amélia, pode exigir que ela abra mão de tudo o que tem 
de mais certo para uma mulher no século XIX: a casa, o casamento 
e sua própria vida.
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GOLGONA ANGHEL. DO REALISMO SATÍRICO À 
POÉTICA VADIA.

Daniel de Oliveira Gomes1

À mesa,
Adornada apenas por compoteiras de doce de figo
Em torno de uma travessa de aletria,
Mato a personagem principal,
Mas evito formular uma lição social ou moral.
Quero apenas escrever uma hipótese
E adopto o realismo,
Porque tem mais leitores.
Não me peçam certificados de qualidade.
Exerço a patologia, não a terapêutica. 
(ANGHEL, 2011, p.75)

1. A ESQUINA, CESÁRIO VERDE COM AL BERTO

“O Sentimento de um Ocidental”, poema muito criticado (so-
bretudo negativamente na própria era de Cesário Verde, algumas 
décadas para os fins do século XIX) pintava uma Lisboa em crise 
ante a modernização, uma cidade não tão cosmopolita quanto o 
resto das capitais europeias, mas diante de uma desfiguração satí-
rica da modernidade. Lisboa “cinematizada” (como diria Horácio 
Costa) pelos versos capturadores-relâmpagos de Cesário Verde: 
suas putas; seus andaimes como gaiolas prendendo carpinteiros-
-morcegos; a luz artificial produzida à querosene; cidade fria cuja 
elegância enlatada se conferiria ao preço da fragmentação do su-
jeito, alvitrando a distância espiritual e a solidão do olhar como 
a base extemporânea do poeta. As burguesinhas do catolicismo; 
pós-de-arroz sufocadores; o luxo artificial; as tosses das prostitu-
tas noturnas. Vários poetas influenciaram-se por Cesário Verde, 
a partir mesmo da própria geração Orpheu. Uma inspiração da 
1 Doutor em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor de 
Poesia Portuguesa na Universidade Estadual de Ponta Grossa.
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inquietude, do dinamismo, do cosmopolitismo, que melhor se ex-
pressaria, ainda, na fase do futurismo interseccionista de Álvaro de 
Campos. Mas como hoje, na poesia lusitana da agoridade, estariam 
cogitados tais temas, sensações, euforias, experimentadas nesta 
paisagem já pós-utópica do contemporâneo?

 No presente texto, trabalharemos o livro “Vim porque me 
pagavam” de Golgona Anghel, poetisa atual que, apesar de nascida 
na Romênia, escreve em português sendo residente em Portugal 
há muito tempo, onde estudou e foi autora da tese de doutora-
mento “A Metafísica do Medo” sobre o poeta Al Berto, defendida 
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nesta autora, 
queremos observar precisamente a característica transfronteiriça 
da identidade prostituível do presente e a projetividade do que aqui 
pontuaremos - um tanto quanto desenquadradamente, ou disso-
nantemente - como “realismo satírico” e que adviria na verdade 
como uma reatualizarão da velha tradição burlesca lusitana, anco-
rada em muitos autores, dentre os quais, sobremodo a nosso ver, 
Cesário Verde.  Independentemente de ela ter nascido na Romê-
nia, quero percebê-la tendo Portugal como casa (bordel2) e a língua 
portuguesa como seu referencial de origem (putopoética3). E o mote 
da subjetividade transfronteiriça em casos biográficos da poesia 
lusitana não é em nada novo, tendo suas raízes já na hibridez iden-
titária moderna, por exemplo, de Fernando Pessoa (português de 
sangue judeu educado em inglês na África do Sul). O trovador 
meteco (do grego “mέτοικος”, ou seja, aquele que já na Grécia 
clássica estava “quase em meio” à sociedade ateniense, da nação; o 
migrante aproximadamente identificado com o novo local). Tomo 
2 “Bordel”, do latim medieval, “bordellum”, remete àquilo que “está na borda”, 
palavra oriunda etimologicamente do catalão “bordell” ou, mais especificamente, do 
francês cujo significado primogênito seria “casa pequena”, “vivenda”. Queremos 
dizer, aqui, que ter a língua como bordel significa não estar totalmente “a bordo” 
desta língua embora se possa ter o domínio total sobre ela, como no caso de 
Golgona Anghel, mas também remete a um espaço de estreita intimidade com 
esta língua e à cultura desta língua, sobretudo literária, o que significa também, 
contraditoriamente, que se está imersa até o pescoço na subjetividade desta casa 
onde se vive, desta língua que é sua, desta identidade que também lhe pertence.
3 Referimo-nos, com este neologismo, a uma origem perdida, uma referência 
meretriz, negativa, porque a poesia de “Vim porque me pagavam” é feita em torno 
da temática do prostituível, encaminhando simbolicamente ao panorama de uma 
poesia “perdida”, das “esquinas”, ou ao menos conscientemente marginal em 
vários aspectos.  
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a cercania com o uso do termo “meteco” pelo professor André 
Queiroz que, em entrevista a Ney Ferraz Paiva, proporá o escri-
tor “meteco” como um estrangeiro diferenciado, um gago na lín-
gua outra, sua quase-escolha, seu quase-topos, o ser das esquinas, 
“aquele que está envolto pelos traços de uma cultura que não é sua, 
por uma língua que não é sua, por uma história que não lhe perten-
ce(...)” (QUEIROZ, 2013, p.186).  Golgona é uma metéca lusitana4. 

À leitura de “Vim porque me pagavam” (Mariposa Azual, 
2011) pouco importa que Golgona Anghel tenha nascido na 
Ilíria Ocidental, como também pouco importa a sua língua 
materna, e até pouco parecem importar a história e a cultura 
do seu país, a Roménia. Tudo isto, aparentemente, foi afasta-
do deste livro com uma precisão intencional, à excepção de 
uns poucos momentos em que se entrevêem algumas referên-
cias ao país de origem de Golgona Anghel (ainda que estas 
surjam quase sempre como um mecanismo de auto-ironia da 
autora, não mais relevante do que qualquer outro): “Não vou 
pedir asilo./ Desconheço os avanços/ ou retrocessos econó-
micos do meu país./ Já falei de Drácula que chegue.” (p. 13). 
Diga-se já agora que, curiosamente, um dos poucos poemas 
em que se nota que Golgona Anghel é uma poeta estrangeira 
a escrever em português é o seu “Portugal, dia um de Maio 
de dois mil e oito”, onde a autora se relaciona com este país 
na segunda pessoa do plural, não conseguindo, apesar disso, 
estabelecer com ele uma verdadeira comunicação que não 
pareça algo forjada: “As nossas amantes baratas./ As nossas 
putas disponíveis - agora, se faz favor./ Os nossos sonhos 
transatlânticos./ Os nossos hábitos light, soft, ecológicos, se 
possível” (p. 70). Apesar do que se acabou de dizer, não deixa 
de ser verdade que é absolutamente central saber que o por-

4 “(...) Também Cioran, que ele já vivia há cerca de dez anos em Paris, e que, no 
entanto, continuava a escrever na língua romena, ele que ao sair de lá havia deixado 
publicado cinco de seus livros, ele que um dia em Paris, fora tomado de susto ao 
perceber que gastava o seu tempo a traduzir Mallarmé ao romeno – uma língua que 
ninguém conhecia, ele que dizia ser esta a sua língua uma língua arcaica, rude, sem 
nuanças, e eis que então ele começou a escrever em francês, começou a escrever o 
livro que veio a ser chamado Breviário de composição, ele conta que tinha um amigo 
que ele muito admirava, um amigo que era de um imenso cuidado para com a 
língua, um amigo que era como os puristas no seu rigor, e que certo dia, a um café, 
ele resolveu ler a este amigo umas duas páginas deste que será o seu Breviário da 
composição, e o que se deu foi que seu amigo tomou de um sono em meio àquela sua 
leitura. Cioran dirá de si àquela época: ‘eu era um meteco’.” (QUEIROZ, 2013, p.189)
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tuguês não é a sua língua materna e, principalmente, que a 
sua aproximação ao idioma se fez muito mais pela via literária 
do que pelo hábito de o ouvir e pela necessidade de o falar. 
(PEREIRA, 2011, s/p)

Tentar desnovelar o jogo de influências de um/uma poeta 
desterritorializada por excelência é uma missão dificílima e jamais 
seria o caso, aqui agora. Antes de qualquer coisa, vale observar que 
a extensão estilística possível do inaugurador da poesia realista do 
cotidiano em Portugal é uma hipótese que pode se validar não sen-
do por leitura direta, em Golgona Anghel, mas talvez, em rebote 
de leituras influentes da obra al bertiana por parte da poetisa que o 
estudou profundamente (a Al Berto). Está-se clara a possibilidade 
de ressonância de Al Berto na autora. Obviamente, também o há 
do cosmopolitismo e o psicologismo moderno (do orfismo e do 
presencismo) ressoante na obra al bertiana, sendo, por subsequen-
te, sabido que há uma influência, em Al Berto, de Cesário Verde 
(por sua vez, influência mor dos jovens poetas que, como Pessoa, 
revolucionaram as primeiras décadas do século XX, tornados có-
digos máximos da poesia híbrido-vanguardista desde então):

Achamos importante nomear a influência de Cesário Verde 
na poética al bertiana. Cesário Verde, poeta oitocentista, no 
Sentimento dum Ocidental critica a Civilização, é o poeta da 
permanente vertigem e do tédio. É o poeta da cidade, cidade 
cheia dos tísicos e engomadeiras; podemos conceber a sua 
poesia, em oposição a Camões, como o anúncio poético do 
fim do domínio marítimo e da história monumental, com os 
seus poemas fecha uma época e abre a porta da época da 
sociedade industrial urbana. As contrariedades que ele obser-
va são precisamente a podridão da Civilização industrial de 
aquele então no contraste com a passada euforia expansionis-
ta. Al Berto dialoga com a poesia de Cesário Verde na poética 
de Lisboa. Os dois poetas escrevem sobre os problemas da 
cidade, sobre Tejo sujo e infeccioso. Pode-se tratar duma me-
táfora clara da condição humana, marcada pela doença, quer 
de tuberculose, quer da Sida. Os dois poetas são obsessiona-
dos por Lisboa, mas têm uma visão bastante decadente da 
cidade: ‘Nas nossas ruas, ao anoitecer, Há tal soturnidade, há 
tal melancolia, Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia 
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Despertam um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo 
e de neblina, O gás extravasado enjoa-nos, perturba; E os 
edifícios, com as chaminés, e a turba, Toldam-se duma cor 
monótona e londrina.’ (…) (Cesário Verde: O livro de Cesário 
Verde, p.94)’. ‘da escrita dos inumeráveis povos quase nada 
resta – deitas-te exausto na lâmina da lua sem saberes que 
o tejo te corrói e te suprime de todas as idades da europa 
mais além – para os lados do corpo – permanece a tosse dos 
cacilheiros os olhos revirados dos mendigos - o tecto onde 
um navio nos separa de um vácuo alimentado a soro(…)(Al 
Berto: O Medo, p.624)” (Štěrbová , 2008, p.18)

Note, por exemplo, o poema abaixo, de Al Berto, constante em 
Horto de Incêndio: 

Desejaste um país de silêncio
De chuvas salgadas – sem caminhos nem sonhos

Tiveste um país sombrio
Onde a realidade devorou o delírio e
Ficou desabitado – este país nocturno que geme
Contra a solidão do corpo – perguntas-te

Que espécie de lume cospem os cardos?
Caberá o mar dentro da tua ausência? E o caule
Negro dos analgésicos por mim acima... que cidade
De areia construída grão a grão aparecerá?
Quantas lisboas estarão enterradas? Ou submersas? (AL 
BERTO, 1997, p. 43)

A ideia de uma Lisboa subjetivamente submersível tão cons-
tante em “O Sentimento de um Ocidental”, ou, no caso de Cesá-
rio, submersa paulatinamente no espaço do silêncio, no esquadri-
nhamento vazio da modernização, no vale escuro das muralhas da 
pluralidade, nas horas mortas. O início e o findar de um dinamis-
mo angustiante. Já Al Berto pluraliza e minimiza Lisboa, propon-
do “lisboas” que são muitas, enterradas ou submersas. O delírio 
lúcido de Cesário Verde perdeu para a força da realidade, con-
forme Al Berto, e é esta ausência/falha de delírio, ou este delírio 
perdido, que povoará a poesia de Golgona Anghel, como veremos, 
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quer seja, uma poesia onde não há nem mais lisboas, há apenas o 
poeta vendível, ilocalizável em um mundo sem estranhamentos já 
na ordem capital e coletiva do delírio (econômico, virtual, evolu-
tivo). Em Golgona, pinceladas cinemáticas, vadias, de um mundo 
comercializado em forma-imagem mutante prostituto onde rege 
“o vazio da web e o mal estar das massas” (p.49). Afinal, como ex-
põe seu verso: “Encontrar-te-ás sozinho à porta do delírio.” (p.46)

Por mais que sejam atitudes muito distintas de produção po-
ética, constam vários pontos de encontro causais entre Al Berto, 
Cesário Verde e Golgona Anghel, mas não procurarei, aqui, fazer 
um inventário total e protocolar, apenas sugiro alguns pontos bem 
genéricos tais como: a solidão do olhar; o caos íntimo como su-
perior ao caos social; o narcisismo dissonante; a valorização de 
detalhes circunstanciais... E haveria pontos de distinção também: 
pontuar-se-ia algo no que tange a questão sonora como o fato de 
Golgona Anghel, em sua convergência em tese mais “realista”, de-
monstrar-se, quem sabe, menos lírica ou “musical”, ou seja, estar 
menos à caça declamativa de uma voz, como fora em Al Berto.

É possível pensarmos ainda nos diferentes horizontes de ex-
pectativa implicados em cada poética: a primeira, to be studied, 
é cerebral, rigorosa; a outra, to be declaimed, é sensitiva, margi-
nal. Al Berto tendia claramente para o segundo grupo, como 
confidencia em entrevista televisiva de 1994 – transcrita por 
Golgona Anghel: “Há um momento em que me sinto quase 
compelido a ler as coisas em voz alta e leio e mesmo acontece 
de gravá-los para depois me ouvir”. Sobre isso, como bem 
pontuou Anghel, havia na poesia de Al Berto a exigência de 
uma voz. (SASAKI, 2013, p.44)

O que estou a achar observar é a possível especificidade trans-
fronteiriça própria de Golgona Anghel, de modo mais imanente, 
caso esta especificidade exista, bem como os momentos onde ela 
apenas parece retinir al bertianamente certos temas repercussivos. 
Quero ponderar a dissimetria de contexto em que escreve a poeta 
e que lhe serve de alicerce, a coerção ritual do presente. Um pre-
sente, uma contemporaneidade, onde os poetas despontam ven-
díveis ante um jogo editorial de expectativas preestabelecidas que 
exige sempre um fazer inventivo estrito, uma “voz marginal” (ca-
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paz de lembrar o “cânone dos marginais”, de acompanhar o valor 
de rebeldia já sedimentado na história), mas que, em contrapartida, 
inclua alguma incidência pós-vanguardista com a sujeição virtual, 
coletiva, do presente, algo capaz de ainda colidir com o esperado, 
chocar um público de modo diferente (ou ao ponto de vender a 
“sua” ideia). E o problema do revelar pessoal, da revelação da voz 
própria pela poesia, está aí. Reflito, tal como já apontava Foucault, 
em “A Ordem do Discurso”, no fato de que não há, aparente-
mente, mais as velhas sociedades de discurso no sentido do jogo 
ambíguo do segredo e da divulgação, como antigamente. Porém, 
ainda se manifesta uma força coercitiva no sistema de institucio-
nalização de uma obra, um código de edição, um estilo moder-
no, uma constituição de personagem-escritora, uma demarcação 
de singularidades esperadas (próximas aos problemas ou questões 
do presente). Também, assim sendo, percorremos como isto tudo 
afeta sua produção enquanto substância assimilável por um tom 
marginal preestabelecido e o seu ensaiar enquanto fenômeno au-
toral do presente. 

Jean Baudrillard, catastrófico, anti-foucaultiano, por sua vez 
expõe o narcisismo do contemporâneo, em sua dissonância dos 
simulacros, ou melhor, a autoreferência perdida de um mundo im-
plodido à pura poeira técnica e superficialismo designativo, um 
urbanismo púbere do excesso informacional e do deslumbramen-
to publicitário, onde a virtualização de tudo, pelas tecnologias do 
virtual, exterminaram toda dimensão política possível. O sociólo-
go francês articularia que “é inútil procurar uma política do vir-
tual, a ética do virtual, etc., dado que a própria política torna-se 
virtual.” (Baudrillard, Tela Total, p.75). Nisso, inclui-se também 
a política do poético. Nisso, é possível garimpar a característica 
latente de um tom narcísico e político-virtual ou apolítico, ou ain-
da “transpolítico”, melhor dizendo, próprio deste nosso tempo em 
que Golgona escreve, onde o virtual nos pensa e não o inverso, 
coisa já antessentida como apocalipse, histerismo, extemporanei-
dade, das paisagens citadinas individualistas na poesia de Cesário 
ou nos lapsos-vestígios de outros tempos da poesia al bertiana. 
Para mim, seduzindo seu leitor, nesta esquina, neste canto, está 
Golgona ecoando o simulacro. O realismo coletivo e o narcisismo 
do real; a busca de uma voz e a afasia do presente; a referência 
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da literatura canônica lusitana e a singularidade al bertiana e/ou 
da poesia marginal narcísica de algumas décadas atrás. Como diz 
Emerson da Cruz Inácio, em seu livro teórico sobre Al Berto, “A 
Herança Invisível. Ecos da Literatura viva na poesia de Al Berto”: “Al Ber-
to escreve porque precisa dar voz ao Narciso que tem dentro de 
si” (CRUZ INÁCIO, E., 2009, p.115). Não queremos, aqui, julgar 
a degenerescência política do presente, como o faz Baudrillard, 
em termos sociológicos, não é o caso, fiquemos no plano da esté-
tica poética. Todo modo, penso que a subjetividade em deriva ao 
mesmo tempo em que se sustenta o narcisismo (a autoreferência 
perdida) acabaria sendo o liame condutor destes poetas, se quisés-
semos aproximá-los, apesar de tantas incompatibilidades existen-
tes: Golgona Anghel; Al Berto e Cesário Verde. A real esquina dos 
dramáticos vadios. 

2. A EXPOSIÇÃO DO FEMININO PELO REALISMO SATÍ-
RICO

Uma característica que, muitas vezes, aparece no realismo de 
Cesário Verde é a descrição do feminino de modo satírico (coisa 
que tentarei, logo adiante, mostrar na primeira poesia do livro de 
Golgona Anghel) como vemos nos versos finais do soneto “Proh 
pudor!” que expõem: “Todas as noites ela, ah!, sordidez!/Descal-
çava-me as botas, os coturnos,/ E fazia-me cócegas nos pés...”. 
Estes versos cesarianos designam um efeito de grande irreverência 
ao final do soneto que criava toda uma expectativa fantasiosa, en-
volto em alto lirismo, repetindo que todas as noites “ela o cingia”, 
todas as noites “uma fantasia” entre o casal, todas as noites ela 
tinha um “furor dos mais soturnos”, e este furor era relacionado, 
no final das contas, a nada de impertinente que pudesse ser imagi-
nado pelo leitor e, sim, um mero fetiche às botinas, “os coturnos”, 
os pés, do amante. A irreverência, ou a insolência, associada ao 
feminino é uma característica clássica da literatura portuguesa, e 
se fossemos buscar uma genealogia hipotética no gênero poético, 
cairíamos em referenciais muito mais ácidos desde as cantigas tro-
vadorescas de escárnio e maldizer da lírica galego-lusitana. Dentre 
outros, Golgona Anghel citará em “Vim porque me pagavam”, 
repetidamente, ao novelista florentino do século XIV, Boccaccio, 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

351

autor das novelas satíricas do Decameron.
Para sugerir uma imagem realista do elemento feminino pin-

tado satiricamente, vale lembrar a descrição inicial da personagem 
clássica do realismo português, Juliana, de “O Primo Basílio”:

“Tinha um tique nas asas do nariz. E o vestido chato sobre o 
peito, curto da roda, tufado pela goma das saias — mostrava 
um pé pequeno, bonito, muito apertado em botinas de dura-
que com ponteiras de verniz. Os coletes não estavam pron-
tos, disse com uma voz muito lisboeta; não tivera tempo de os 
meter em goma. — Tanto lhe recomendei, Juliana! — disse 
Luísa. — Bem, vá. Veja como se arranja! Os coletes hão de 
ficar à noite na mala! E apenas ela saiu: — Estou a tomar ódio 
a esta criatura, Jorge! Há dois meses que a tinha em casa e não 
se pudera acostumar à sua fealdade, aos seus trejeitos, à ma-
neira aflautada de dizer chapiéu, tisoiras, de arrastar um pou-
co os rr, ao ruído dos seus tacões que tinham laminazinhas 
de metal; ao domingo, a cuia, o pretensioso do pé, as luvas 
de pelica preta arrepiavam-lhe os nervos. — Que antipática! 
Jorge ria: — Coitada, é uma pobre de Cristo! — E depois que 
engomadeira admirável!” (QUEIROZ, 1878, p. 870)

Não é gratuitamente que citamos esta personagem queirozia-
na. É que Golgona Anghel refere-se diretamente a ela, bem como 
a Eça de Queiroz. Dirá, no final de sua primeira poesia: “Ó Juliana 
Couceiro Tavira, per omnia saecula, chaga para cá a garrafa e o 
cinzeiro; temos assuntos por tratar e meia hora de critérios.”(p.9). 
Utilizando a expressão latina “para todo o sempre” (per omnia sa-
ecula), invita a personagem vilã como parceria em seu juízo críti-
co (“meia hora de critérios”), reforçando sua clássica presença no 
imaginário ficcional português, reenfatizado ainda mais pela inter-
jeição “Ó” (Um vocativo, aqui, mas que também se enreda sono-
ramente à interjeição também latina “Oh”) antes do nome próprio 
da protagonista Juliana Couceiro Tavira5. A personagem feminina 
chantagista e oportunista de Eça que faz contraposto extremo - e, 
para parte da crítica de Eça, um contraposto altamente caricato - à 
outra protagonista, Luísa, a patroa romântica, cheia de fantasias, a 
idealista, a amante. 
5 O uso de estrangeirismos, sobretudo latino e interjetivo advém já numa influência 
rimbaudiana em Al Berto.
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O feitio da botina, a mania, a despesa, 
o cheiro a terebintina.
Ó Juliana couceiro Tavira, per omnia saecula,
chega para cá a garrafa e o cinzeiro;
temos assuntas por tratar e meia hora de critérios. (AN-
GHEL, 2011, p.8)

De tal modo, Golgona inicia seu livro “Vim porque me paga-
vam”, de 2011, lançado em 300 exemplares pela Mariposa Azual, 
com um poema aparentemente casual, com referências a clássi-
cos, cânones intelectuais, cinemáticos, a escritores, poetas, espa-
ços franceses, como virá a ser sua característica mesma em outros 
poemas. Mas, a primeira impressão do leitor é a da suscitação de 
uma sátira ainda não bem desvelada. A escritora avacalha-se ou 
goza-se? O que estará tal poeta propondo, exagerando, exacerban-
do, desde o cair de paraquedas na convocação de uma vilã clássica 
do realismo lusitano? O leitor jaz ante uma poetiza que se iden-
tifica caricaturalmente com a engomadeira clássica satirizada pela 
ficção lusa, ou seja, não está diante de uma poetiza inconsciente 
de que sua obra dá-se como “um dever doméstico aos prazeres 
da sociedade”, mas sim diante do “arzinho de provocação e de 
ataque”(p.7), que está em personagens como Juliana, de Eça. É 
uma autosabotagem, penso, uma sátira poético-autoral imediata, 
ao encalço do autoescárnio não muito comum em poesia lusitana 
contemporânea. E as várias pistas desta identificação do eu-lírico 
com o adverso, o avesso da representação heróica, o perfil antagô-
nico e repleto de contrariedades de um personagem autoral que se 
imposturará vilão, vendível, a partir da poesia provocativa e dessu-
blimativa, tal como dirá Golgona “porque escrever não é só abrir 
cabeças com o bisturi de Lacan, e porque um poema não é Isabella 
Rossellini a chorar todos os sábados à noite”(p.7). Ou equivaleria 
a, falando de outra personagem, um versificar de poeta que suge-
re a si mesma, usando da alteridade para a desconstituição, assim 
digamos, de quaisquer impressões iniciais de um pingo que fosse 
de sacralidade do eu-poeta feminino, como “mocinha da moda” 
que produziria obras primas pelo tricotar literário. As cedas são, 
sim, sedutoras e muito práticas, têm seu preço, seu valor realista, 
dão-nos momentos de prazer, no entanto, possuem uma pretensão 
de costurar uma pegada clássica (se isto acontece ou não caberá ao 
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seu leitor ajuizar).
Ao contrário, Golgona engoma uma poesia sanguessuga da 

velha sátira (característica típica da subjetividade lusitana tal como 
apontada por Jacinto do Prado Coelho) que nos provoca arida-
mente situando a si mesma na dimensão da infelicidade, da mi-
séria, da desventura feminina ante seus mitos, poesia assim em 
nada heroica, também, “coitada, coitadinha, coitadíssima”, poeta 
consciente de que caminha em uma mísera sociedade contem-
porânea de deposição do cânone literário, cujos passos se darão, 
portanto, como se em pés apertados por botinas de ponteiras de 
verniz (como descreveria Eça) ou “pés para andar nos corredores 
da ONU, o feitio da botina, a mania a despesa” (ANGHEL, 2011, 
p.8). A metapoesia que se abanca, então, como contratempo vadio, 
que permanece no decurso de contrariedades em contrariedades.

3. CONTRARIEDADES: COMO QUEM JUNTA, À PRESSA, 
MOEDAS CAÍDAS PELO CHÃO.

Esta característica de uma cruel arrogância, de um desdém so-
lene pelo seu próprio tempo, remetendo a outro tempo, o que já é 
reminiscência bem batida de muitos poetas da poesia portuguesa 
moderna, e que observávamos desde, por exemplo, Cesário Verde. 
Recordemos alguns versos de seu poema, justamente intitulado, 
“Contrariedades”:

Eu hoje estou cruel, frenético, exigente;
Nem posso tolerar os livros mais bizarros.
Incrível! Já fumei três maços de cigarros
Consecutivamente.(...)
Sentei-me à secretária. Ali defronte mora
Uma infeliz, sem peito, os dois pulmões doentes;
Sofre de faltas de ar, morreram-lhe os parentes
E engoma para fora.(...)
O obstáculo estimula, torna-nos perversos;
Agora sinto-me eu cheio de raivas frias,
Por causa dum jornal me rejeitar, há dias,
Um folhetim de versos. (...)
A crítica segundo o método de Taine
Ignoram-na. Juntei numa fogueira imensa
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Muitíssimos papéis inéditos. A Imprensa
Vale um desdém solene.
Receiam que o assinante ingénuo os abandone,
Se forem publicar tais coisas, tais autores.
Arte? Não lhes convém, visto que os seus leitores
Deliram por Zaccone. (...) (VERDE, 2006, s/p.)

Desatento como herói de lutas ideológicas, Cesário Verde 
oscila entre a raiva individualista pelos jornalistas medíocres que 
odeiam seus alexandrinos (figurados aqui por “Zacone”, jornalista 
mediano da época) e a piedade pela pobre engomadeira tísica e fa-
minta, a quem espia pela janela. De certa perspectiva, Cesário lar-
ga-se entre paisagens do seu próprio processo escritural, sua bios-
-grafia, seu desabafo metalinguístico, seu desdém pela imprensa 
medíocre, a “coterie” odiosa, criticando a crítica, a recepção de sua 
obra, numa época de leitores plangentes e jornais que lhe rejeitam 
a produção. De outro lado, olhando sob o prisma de sua hipersen-
sibilidade individualista, está a “engomadeira”, incidindo outra vez 
na característica negativa da mulher, do seu público, o novo públi-
co feminino da modernidade a ser criticado baudelairianamente, 
a decepção por sua recepção, os órfãos, digamos, os “tísicos” da 
modernidade. Aqueles que oram por receber uma moeda caída.

E a tísica? Fechada, e com o ferro aceso!
Ignora que a asfixia a combustão das brasas,
Não foge do estendal que lhe humedece as casas,
E fina-se ao desprezo!
E estou melhor; passou-me a cólera. E a vizinha?
A pobre engomadeira ir-se-á deitar sem ceia?
Vejo-lhe a luz no quarto. Inda trabalha. É feia...
Que mundo! Coitadinha! (VERDE, 2006, s/p.)

A invalidação do puritanismo da musa devaneadora clássica, 
ou melhor, a exaltação da musa engomadeira, de fora, arredada, a 
observada de dentro de casa, a musa digna de se pensar “coitadi-
nha”, com fome, doente, laboriosa, aquela a quem se deve um ci-
nismo piedoso próprio de um olhar cítrico, afiado e anti-moderno 
como o era o de Cesário Verde. Por outro lado, paradoxalmente, 
postulando uma poesia ainda universal, Golgona, mais de um sé-



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

355

culo depois, não vem propiramente a se constituir anti-moderna 
- pois subjetivamente um século depois enfrentamos outra moda-
lidade de crises, distinta daquela da revolução moderna que defla-
grava na estabilização das imagens, onde não temos mais as antigas 
referências de constância, a criticar pontualmente - ao contrário, 
ela reflete o personalismo presente da pós-modernidade (onde o 
próprio escritor é, agora, a engomadeira), mas se assentando, ela 
mesma, como esta “outra musa”, a leitora, por vezes pobre, vendi-
da, puta, estrangeirada, por vezes aparentemente megalomaníaca 
(porque não está do lado “de lá” da janela do escritório). 

E vai pondo, a título de exemplo que “já fui cigana, já fui puta” 
(p.13); outras vezes que “escrevo muito porque eu sei que, ao fim 
de mil páginas, haverá sempre algum crítico a comparar-me com 
Proust.” (p.16). Noto, assim, que a estratégia irreverente, oposta à 
angústia do desreconhecimento cesariano, parece ser a de sempre 
autopostular-se, de modo egóico e instável, como ser comum e 
despojado, um autor/leitor comum, acima (ética ou estéticamente) 
da crítica possível de seu tempo, e não mais na posição infra-crí-
tica, a do poeta não reconhecido. O valor a buscar não importa 
mais. Algumas poucas moedas caídas já serão o suficiente. Destar-
te, vai dizer, ao término da primeira parte de seu livro, intitulada 
‘Sem Destino’: “Obrigado por terem vindo cá para me beijarem 
o anel” (p.26), definindo seu rendar de versos como apenas “um 
croché esquecido em cima do refrigerador”(p.25). Então, uma mi-
cropoesia pretenciosa (ou mesmo arrogante, andarilha, vendível) 
dá lugar às grandes e velhas poesias universais, aparentemente des-
pretenciosas, contudo “valorosas”, fixadas na audácia contra a crí-
tica, moralmente oculares. “Penso em ti como se me permitisse 
a arrogância6/ de escrever uma crítica sobre um filme que não vi” 
(p.38). Afinal, a poesia de Golgona advém de um contexto trans-
nacionalizado, um tempo pós-utópico, onde “(...) as durações che-
gam-me nebulosas e aleatórias, ilhas de silêncios, actos falhados” 
(p.38) e, também, em outro pressuposto urbano, ou pós-urbano 
como queiram, onde a crise contemporânea, no sentido espacial, 
passa a ser, agora, a “crise das referências”, aonde as aparências 
6 O negrito é uso da própria autora. O primeiro verso, sempre em negrito, em 
“Vim porque me pagavam”, acaba tornando-se o título de cada poema, ou, ao 
menos, se se considerar estes não possuindo títulos, viram seu verso referencial, 
mais destacado.
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instáveis suplantam as imagens estáveis da modernidade tardia, ou, 
remeto a Paul Virilio: 

Se é possível falar em crise, hoje em dia, esta é, antes de mais 
nada, a crise das referências (éticas, estéticas), a incapacidade de 
avaliar os acontecimentos em um meio em que as aparências estão contra 
nós. O desiquilíbrio crescente entre a informação direta e a 
informação indireta, fruto do desenvolvimento de diversos 
meios de comunicação, tende a privilegiar indiscriminada-
mente toda informação mediatizada em detrimento da infor-
mação dos sentidos, fazendo com que o efeito de real pareça 
suplantar a realidade imediata. A crise das grandes narrativas 
da qual nos fala Lyotard denuncia aqui o efeito das novas 
tecnologias, que enfatizam mais os ´meios´do que os  ´fins´. 
(VIRILIO, 1999, p.18)

A questão do sentimentalismo conjunto a um esgotamento do 
lirismo, da pena poética com que Cesário observa as mulheres, 
mesmo as varinas do clássico “O Sentimento de um Ocidental”, 
usualmente tido como seu principal poema, esta questão senti-
mental está de modo avesso em Golgona, voltada, muito mais nar-
cisicamente, a si mesma, sua condição anestésica de poeta: “por-
que eu sei que, mesmo habitando a cidade dos imortais, há um rio 
algures que nos devolve a mortalidade e tenho pena que me tenha 
calhado beber dessas águas” (p.19). Versos apreciáveis, no sentido 
realista da produção, que, por vezes, também esteiam o desejo da 
simplicidade, uma simplicidade de superfície (herdeira superficial 
da singeleza de Al Berto), de se ser alguém comum, de se tentar 
ser alguém feliz, postulando aí o reino literário como um reino de 
abatidos, quem sabe, como nestes versos: 

 Poeta na Praça da Alegria:
 Não sou infeliz. Não, não me quero matar.
 Tenho até uma certa simpatia por esta vida
 passada nos autocarros,
 para cima e para baixo.
 Gosto das minhas férias
 em frente da televisão.
 Adoro essas mulheres com ar banal
 que entram em directo no canal.
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 Gosto desses homens com bigodes e pulseiras gros-
sas.
 Acredito nos milagres de Fátima
 e no bacalhau com broa.
 Gosto dessa gente toda.
 Quero ser um deles. (ANGHEL, 2011, p.25)

A poeta, por sua vez, prosseguindo na herança burlesca, pelo 
soslaio do autodesdém, desta tendência à dessubjetivação da rea-
lidade objetiva, e no mesmo gosto do pintar satírico do elemen-
to feminino, será uma espécie de flaneur feminino dessubjetivo da 
escritura na era da pósmodernidade. A poeta que veio porque a 
pagavam, tal como “essas mulheres com ar banal”, ela, a que já 
ocupou todos os lugares, peregrina, vagante, cigana, puta. “Já fa-
lei de Drácula que chegue./ Já apanhei morangos na Andaluzia./ 
Já fui cigana, já fui puta” (p.13). Ou então: “Vou esvaziando os 
copos/ e começo a compilar beijos,/ como quem junta, à pressa, 
moedas caídas pelo chão:/ somos todas putas, rapaz,/ com ou 
sem vodka.” (p.52).

Uma poeta que produz como quem junta, à pressa, moedas 
caídas, ou seja, uma colecionista observadora de indiscrições e va-
lores preeminentemente do tempo presente; uma acumuladora ex/
citada das sensações de desejos e de insatisfações que se sequencia-
lizam incessantemente, nesta era global em que impera o jogo do 
consumidor indócil, impaciente, impetuoso (figura que conforme 
Bauman advém no impulso de satisfação aventureira, em geral, 
muito mais promovida no consumo de sensações do que no apa-
rente consumo de coisas, objetos).

Se Cesário, mostrava certa inquietude em uma sociedade de 
produção de fase industrial, minando despropositadamente os 
escopos burqueses que os câmbios técnico-urbanos impunham à 
civilização, ao seu tempo, Golgona, em uma sociedade de con-
sumo, de volatilidade subjetiva - ao que Félix Guatarri chamaria 
de “desterritorialização subjetiva”, por exemplo - de um modo 
também neurotizantemente individualista, Golgona trabalha a 
fragmentação do sujeito pós-utópico, propondo suas impressões 
velozes. (Influência de Cesário?). Ou, diríamos, impressões velozes 
da ondulação emocional ou da anestesia da pressão subjetiva que, 
em tese, produz um autor incompreendido ou aceito socialmente. 
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Sob uma era em que aquilo que Italo Calvino nominava como “o 
cânone” vai conservar-se paradoxalmente como produto, em quão 
intenso máquinário editorial de produção de novos mitos literá-
rios, em rítmo frenético, quando já não temos mais tantos hábitos 
de valor, ou melhor, quando vamos substituíndo nossos hábitos 
por meta-hábitos, hábitos de mudar de hábitos, diria Zigmunt 
Bauman. A descartabilidade abrolha aí como aquilo que toma lu-
gar a um futuro que não se pode mais comprar a prestações. “Vim 
porque me pagavam, e eu queria comprar o futuro a prestações” 
(ANGHEL, 2011, p.58).

Eis uma poesia que procura seu lugar na colheita, em um 
campo (o literário poético) visto, sem romantismos, mais como 
puro pragmatismo comercial do que como valor espiritual a ser 
simulado pela indústria editorial. A poesia lusitana é se sempre foi 
tão rica, tão brilhante, ofuscante, como sabemos, que marcar uma 
diferença no presente é marcar uma diferença entre preciosidades, 
entre pedras preciosas já lapidadas pela história e pela crítica, ou 
seja, é não ser mais um diamante, é, neste caso, propor uma poesia 
vadia, banalidade de uma poesia da esquina que qualquer produtor 
produziria. Lembro de uma passagem, que leio como metaliterária, 
de Gonçalo M. Tavares, em “O Senhor Brecht”, que diz: “Em vez 
de uvas, os cachos do reino deixavam cair sobre a terra diamantes. 
- Diamantes, diamantes, diamantes, há anos que é só isto – quei-
xava-se o produtor.”(TAVARES, 2005, p.30). E quem sabe se trata 
disto, o produtor, o fabricante, de versos, em Golgona, busca seu 
estado de distinição dos diamantes lusitanos por de algum modo 
voltar às uvas.

Contudo, o fato de se ser ou não compreendido como brilhan-
te, como “consumível no reino”, ou como valor de representação 
do social, na situação de função-autor, pouco importa. Agora, o 
que temos jamais seria exatamente uma crítica socialista (queiro-
ziana) às classes na cidade, o ressentimento antiburguês, ou uma 
crítica cesariana-baudelariana à estatura geográfica que dessubjeti-
vasse o sujeito europeu. A autora reivindica o realismo, mas não se 
trata, também, de uma ação contra o conservantismo de seu tempo 
ou alguma teocracia estética, prenunciando o fim da própria po-
esia, tal como Anthero preconizava na questão coimbrã com seu 
espírito epidermicamente iconoclástico. E sim, muito paradoxal, 
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dizendo se inspirar nos realistas, temos a poesia de Golgona como 
efeito da contradição da revolta no presente, a impossibilidade da 
vanguarda, do drama anteriano7, cesariano, a impossibilidade do 
retorno hegeliano ao realismo hiperprosaico lusitano. O poeta não 
pode ser fadado a visionário, refutando seu aqui-agora e seu futu-
ro. Uma angústia sem valor numa sociedade onde o pessimismo 
realista não se contrapõe aos sentimentalismos postiços e que, as-
sim, onde tudo encontra seu espaço, não se procura a si mesma, 
não se auto-disseca, por meio de um transcendentalismo metafí-
sico ou socialista. Temos a percepção-efeito de um lugar-sem-lu-
gar, sem classe, sem drama, sem destino, o lugar dos escritores de 
todos os lugares da atualidade, espaço sólido e ao mesmo tempo: 
não-lugar, escalada líquida. Todo escritor é comercial. Fernando 
Pessoa, adiante de seu tempo, por exemplo, de modo profético 
complexificou o lugar clássico do subjetivismo dramático lusita-
no, com seus heterônimos, produzindo o que a crítica chamou de 
drama estático. Presentemente, muito após toda possibilidade de 
drama, um lugar supostamente sentimental da poesia ainda existe 
em Portugal quando já não haveria mais a opção de poemas lacri-
mejantes ou autores emotivos. Golgona faz, então, um contorno 
ao realismo, voltando de algum modo ao passado na argúcia de 
uma boa observadora do presente. (Uma observadora sensível?)

Lugar de anestesia e anamnese, sobretudo, de responsabilidades 
fixas na relação com os chamados clássicos, nossos velhos referen-
ciais, os autores-heróis que marcaram história. Para a autora que se 
volta aos clássicos realistas (o império da glória do romance sobre 
a decadência do gênero poético, coisa que só será perturbada re-
volucionariamente no surrealismo, por exemplo), paradoxalmente, 
a glória é assunto de autópsia, voltar-se ao passado, ao já morto, 
logo, neste mundo, a posteridade se tornou impossível para os po-
7 Obviamente que, na dita pós-modernidade, vivemos o clímax de uma sociedade 
capitalista burocratizada, informatizada, mundializada, etc, e, em termos de 
poesia, não estamos mais no meio das águas estagnadas da vida da geração de 60 
do oitocentismo lusitano, como diria José-Augusto França. Logo, há um abismo 
de fatos históricos da Coimbra em modernização da velha Sociedade do Raio 
até aqui. No entanto, posto que Golgona vai ao realismo para encontrar outras 
fórmulas afirmativas sobre sua geração, atualmente convulsionada por fatores mais 
complexos do capitalismo, não deixa de ser interessante remeter a canônicos jovens 
socialistas altamente desmistificadores (escritores que, seguramente, alimentaram 
os ídolos da poetisa em questão).
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etas do presente. “Alguém se atreve ainda a falar de posteridade? 
Eu só penso em como regressar à casa” (p.59).  Responsabilidades 
tais que se apagam à medida que tomam o seu lugar a lei da excita-
ção incessante e a acumulação de sensações de consumo (imagéti-
cos, literários, no caso). 

Vim porque me falaram de apanhar cerejas
Ou de armas de destruição em massa.
Mas só encontrei cucos e mexericos de feira,
Metralhadoras de plástico, coelhinhos de Pascoa e pulseiras
De lata.

A bordo, alguém falou de justiça
(não, não era o Marx).
A bordo, falavam também de liberdade.
Quanto mais morríamos,
Mais liberdade tínhamos para matar.
Matava porque estavas perto,
Porque os outros ficaram na esquina do supermercado
A falar, a debater o assunto. (ANGHEL, 2011, p.58)

Ambivalencialmente, o heroísmo poético, ou o fazer funcio-
nal-estilístico deste heroísmo, permanece (o apanhar cerejas, o ou-
tro lado “do ecrã de nossos plasmas philips”), e isto se dá mesmo 
quando já não há mais um sítio seguro do porvindouro autor-he-
rói. Só existe o presente e o ilusório dele sucedido. A autora vai, 
portanto, à direção de uma ausência, uma falha, uma carência, um 
irrealismo, seu eu-lírico. A autora não se importa, a autora não 
importa. A autoria é irreal, virtual. Pouco importa.

O autor muito menos como um bios individual especial do que 
um foco de produção estilística, tal como já punham os france-
ses pósestruturalistas (refiro-me a Foucault, há tantos anos, muito 
próximo ao diagnóstico de Barthes, quando avocava nas palavras 
beckettianas a frase: “que importa quem fala?” para definir o que é 
um autor). Assim, a busca de um estilo que apaga a voz ao mesmo 
tempo em que elucubra as costas, os declives, do presente com-
prado. Transpoesia. Poética vadia que pouco se importa com o 
próprio labor. A poesia é apenas um produto, das ruas, das mar-
gens, suborno das esquinas. Tudo pode ser vendido, superexposto, 
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logo, a autora veio porque lhe pagavam e ponto. Estamos diante da 
impossibilidade de sentimento de uma ocidental? Impossibilidade, 
também, de realismo.
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NO SONHO DE XAVIER: A CONSTRUÇÃO DE UM 
ETHOS JESUÍTICO EM UM SERMÃO PANEGÍRICO 

DE PADRE ANTÔNIO VIEIRA

Dario T. de Almeida Filho1

1. SÃO FRANCISCO XAVIER: EXEMPLUM DE PREGA-
DOR-MISSIONÁRIO JESUÍTICO

Em 1694, vem a lume a série de sermões de Padre Antônio 
Vieira dedicada a São Francisco Xavier. Consiste a série em quinze 
panegíricos divididos em duas partes intituladas, respectivamente, 
de Xavier dormindo, constituída por três sonhos proféticos que o 
santo teria tido acerca de seu apostolado em Ásia; e Xavier acorda-
do, em que o orador aborda, em doze sermões, a ação efetiva de 
Xavier desde sua saída de Portugal rumo ao Oriente até depois de 
sua morte. Ao longo dos sermões, diferentes facetas do santo são 
desenvolvidas, que, analisadas em seu todo, sugerem a imagem de 
um pregador-missionário prototípico da Companhia de Jesus.

A escolha de São Francisco Xavier para representar esse pre-
gador-missionário não é casual. Xavier, um dos mais destacados 
fundadores da Companhia de Jesus, foi o único deles a pregar 
além-Europa. O trabalho desenvolvido por ele nas Índias Orien-
tais impressionava seus contemporâneos europeus, manifestando 
a experiência da alteridade como talvez nunca vista antes no Oci-
dente. Segundo John O’Malley (2004), as missivas enviadas por 
Xavier à Europa relatando a dificuldade e o exotismo de suas mis-
sões “criou para ele uma imagem popular de missionário prototípico, 
zeloso e irrefletido” (O’MALLEY, 2004, p. 55, grifo nosso), tor-
nando-se “o líder, a inspiração e o superior oficial para os quarenta 
ou mais jesuítas que, na época de sua morte, encontravam-se nas 
‘Índias’” (O’MALLEY, 2004, p. 55).

Na obra de Vieira, não são só nesses sermões que a figura de 
Xavier é lembrada, sendo o santo mencionado em epístolas outras 
1 Bacharelando em Letras – Português e Literaturas, Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM)
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ao longo de toda a quase centenária vida do orador português. 
Como Isabel Almeida bem pontua, Xavier é “referência essencial” 
(2006, p.396) para Vieira, alvo de “alusões e menções dispersas 
[que] acumulam-se, sinais de uma admiração profunda, professada 
sem vacilar” (2006, p. 396).

De fato, sua figura também paira sobre Vieira. Na leitura da 
série, Margarida Vieira Mendes aponta que “o jesuíta [Vieira] vai 
assimilar o santo [Xavier] a um outro sujeito não individual mas 
colecctivo, de cuja entidade ele mesmo faz parte: a Companhia 
de Jesus, com os seus pregadores e missionários, as suas heróicas 
acções e os seus transcendentes objetivos, como o da construção 
do Império universal luso-católico” (2003, p. 284).  

Mário Garcia, por sua vez, ressalta as similitudes biográficas 
entre ambos, vendo em Xavier um heterônimo de Vieira:

Vieira, falando de outro, fala de si, porque, falando de outro, 
fala do que ambiciona ser numa escala quase infinita de en-
tusiasmo, diante do seu Herói, e de sincero exame de cons-
ciência diante de si mesmo. Por isso, Xavier é seu verdadeiro 
heterónimo. Distinguem-se, mas não podem separar-se. Her-
deiros da mesma tradição, Vieira projecta em Xavier vivências 
pessoais, idealizadas; afasta-se dele, para melhor o admirar, 
em súplica intercessora, em comunhão de vida. Degraus de 
uma única escada para Deus, a da santidade, que ambos, a 
seu modo, sobem de mãos dadas. Acima de qualquer con-
tingência, são ambos filhos da mesma Companhia de Jesus 
(1997, p. 439).

 Nosso estudo justifica-se na medida em, como Vieira Mendes 
(2003) assinala, apesar da importância da série na obra de Vieira, 
os estudos acerca dela ainda são lacunares, muito em virtude de 
seu extenso conjunto.

2. O CONCEITO DE ETHOS EM ARISTÓTELES E SUA 
EMERGÊNCIA NO TEMPO DE VIEIRA

Antes do advento do Romantismo, a produção letrada ociden-
tal (isto é, não só obras hoje ditas literárias, mas também cartas, 
sermões, tratados filosóficos etc.) era estruturalmente organizada 
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à luz de um conjunto de regras formais reunidas pela disciplina ou, 
antes, pelo método, conhecido como Retórica, cuja primeira sis-
tematização foi realizada por Aristóteles em Retórica (2005); ainda 
que os preceitos que lá se encontram tenham sido absorvidos pela 
cultura ocidental por meio de autores romanos, tais como Cícero 
e Quintiliano, a maioria das definições encontradas nesses autores 
foi colhida no filósofo grego.

Nesse tratado, Aristóteles apresenta três espécies de provas de 
persuasão fornecidas pelo discurso: o ethos, o pathos, o logos. O ethos, 
que aqui nos interessa, refere-se ao modo como o orador se coloca 
diante do público a fim de despertar sua confiança em seu caráter 
moral. 

Com a ascensão do Cristianismo, sendo a Igreja a depositária 
da cultura antiga, a Retórica é apropriada para a pregação da Pala-
vra. Apesar da resistência aos autores pagãos entre muitos Pais da 
Igreja, Santo Agostinho (2002), por exemplo, julgava que tudo o 
que os pagãos disseram de bom pertence aos cristãos. E, referin-
do-se especificamente à Retórica, afirma que:

É um fato, que pela arte da retórica é possível persuadir o 
que é verdadeiro com o que é falso. Quem ousará, pois, afir-
mar que a verdade deve enfrentar a mentira com defenso-
res desarmados? Seria assim? Então, esses oradores, que se 
esforçam para persuadir o erro, saberiam desde o proêmio 
conquistar o auditório e torná-lo benévolo e dócil, ao passo 
que os defensores da verdade não o conseguiriam? [...] (2002, 
p. 208).

Nessa passagem, aliás, S. Agostinho, ao defender a Retórica 
como meio pelo qual se deve defender a Verdade, utiliza o mesmo 
argumento que Aristóteles (2005) engendra para resguardar a Re-
tórica das censuras de Platão (2011) aos discursos vazios de Ver-
dade que atribui aos sofistas, tidos como mestres da arte retórica.

Em matéria de pregação, a abordagem humanista da Compa-
nhia de Jesus fora inovadora desde sua fundação em 1540. O’Mal-
ley (2004) cita, entre algumas dessas inovações, a tentativa de 
adaptar o processo de conversão ao povo em questão, incluindo aí 
certa flexibilização quanto aos costumes gentílicos e quanto ao uso 
da língua local no ato da pregação. Além disso, Jerónimo Nadal 
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(1507–1580), nome de vulto nos primeiros anos da Companhia, 
recomendava que não se pregasse conforme as Artes Praedicandi 
dos escolásticos medievais, estilo julgado por ele como “especula-
tivo e seco” (O’MALLEY, 2004, p. 158).

Já no tempo de Vieira, de acordo com Vieira Mendes (2003), 
havia um ambiente cultural propício para que o ethos do orador se 
evidenciasse, em virtude do renovado influxo da retórica propicia-
do pelas resoluções do Concílio de Trento (1545-1563), reabilitan-
do a oratória sacra. A principal linha de força que a autora assinala 
para esse acontecimento crítico repousa “individualismo de cariz 
idealista e energético” (2003, p. 40) do período, legado de uma 
mentalidade renascentista ajuntada a uma espiritualidade inaciana 
da qual Vieira seria fruto.

3. A BELIGÊRANCIA DE XAVIER NO SONHO PRIMEIRO

O sermão que ora analisamos chama-se Sonho Primeiro, inte-
grante da primeira parte da série. No sermão, é abordada a luta 
empenhada por Xavier em um sonho que o santo teria tido.

O sonho que enseja o sermão foi haurido da biografia do san-
to escrita por João de Lucena (1550-1600), um jesuíta português, 
autor de História da vida do Padre Francisco Xavier (1600), conforme 
o relato de Vieira: 

Antes de partir o Santo para a Índia, sonhou por muitas vezes 
que andava lutando com um Índio agigantado, e robustíssi-
mo, o qual o apertava entre os braços, e oprimia com tanta 
violência, que, tomadas as vias da respiração, quase o trazia a 
termos de expirar; outras vezes se lhe passava dos braços aos 
ombros, e parecia-lhe a Xavier que trazia às costas o mesmo 
Índio estranhamente pesadíssimo, gemendo e anelando de-
baixo da carga tão fatigada, e ansiosamente, que muitos dias, 
depois de acordar, sentia os ossos moídos, e quebrantados. A 
luta, e o peso era sonhado, mas os efeitos verdadeiros (VIEI-
RA, 2015, pp. 32-33).

Na leitura do sermão, a luta como matéria é evidenciada se 
observarmos (1) o campo semântico percorrido por Vieira, 
sempre orbitando em torno de vocábulos como luta-vitória-ba-
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talha-guerra-campanha-conquista-combate; (2) as antonomásias 
referentes a Xavier (por exemplo, “o que havia de conquistar as 
almas”, “novo Hércules”, “Capitão da Cristandade”); e, ainda, (3) 
os símiles empregados para exaltar o santo frente a personagens 
como Alexandre Magno, Ájax Telamónio e Davi, em um constru-
ção compósita envolvendo referências a figuras histórica, mitoló-
gica e bíblica. 

No capítulo I, dedicada à compositio loci, ou composição do lu-
gar, do “teatro da luta” de Xavier, Vieira delimitará as “balizas” de 
um território completamente adverso ao santo, em que uma Ásia 
tenebrosa é descrita, cheia de alusões aos Impérios que lá se cons-
tituíram. Como Xavier havia de conquistá-la, apesar do empreen-
dimento temerário, não surpreende referências ao “novo Hércu-
les” e comparações com Davi: o primeiro pelos Doze Trabalhos e 
o segundo pela sua aparente fragilidade perante Golias (represen-
tada, no sermão, pela figura do Gigante). A relação antitética entre 
empreendimentos impossíveis, ou inimigos invencíveis, e a singe-
leza de Xavier será uma constante neste sermão, como veremos. 

No capítulo IV, com base em uma passagem bíblica [At 10, 13] 
em que Deus ordena a Pedro: “Eia, Pedro, matai, e comei”, Vieira 
lança mão de uma metáfora para referir-se ao ato de conversão 
do Gentio. Uma mesa seria como Regiões; um prato seria como 
searas e, finalmente, comer seria como uma colheita. Diz o orador: 

Em dez anos que Xavier cultivou a Ásia, converteu um mi-
lhão e duzentos mil almas. Reparti agora esta soma pelos 
anos, e pelos dias: pelos anos, são cento e vinte mil almas 
cada ano; e pelos dias, são trezentas e vinte e nove almas cada 
dia. Já me não espanto que Xavier passasse tantos dias sem 
outro mantimento, pois o seu pão de cada dia era tanto, e 
tão substancial, como são as almas. Isto foi o que achou, e 
o aguardava na sua imensa Região da Ásia, tão abundante no 
prato para a mesa, como vasta no campo para a luta (VIEI-
RA, 2015, p 48, grifo nosso).

A partir do exemplum de Xavier, tal excerto oferece dois ele-
mentos necessários para o ato de pregação: (1) uma região propícia 
para seu apostolado, isto é, que possua um número significativo de 
almas a serem convertidas; (2) os campos, contidos nessa região, 
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devem ser utilizados para a luta da conversão das almas. Cultivo e 
luta são processos, sob a perspectiva da pregação, indissociáveis: 
no ato mesmo de conquistar um território, por meio da luta, já se 
está a cultivá-lo, porque é pelo próprio cultivo (isto é, pela conver-
são dos Gentios) que se dá a conquista do campo, da região.

Um outro aspecto que vale ressaltar aqui é o fato de Xavier 
alimentar-se das almas, passando “tantos dias sem outro manti-
mento”. Nessa passagem, como em outras, o pregador é sempre 
caracterizado como alguém em situação precária, desprovido de 
bens materiais, menor, subestimado, mas espiritualmente comple-
to – caracterização que cabe perfeitamente no processo que Isabel 
Almeida denominou de “retórica da dificuldade” (2006, p. 405) 
utilizado por Vieira ao longo da série, sobretudo em Xavier dormin-
do. Esse esquema antitético, aliás, serve para ressaltar a grandeza 
espiritual do pregador em frente sua carência material.

Mais adiante, no capítulo VI, Vieira, revelará por que a luta é o 
modo pelo qual Xavier enfrenta o Gigante. Diz:

E contudo Deus, que dispôs o sonho, ou a batalha para este 
conflito de Xavier, entre todos os modos de pelejar escolheu 
a luta. E porquê? Não pode ser sem mistério, sendo disposi-
ção divina. E foi sem dúvida, para que melhor conhecês-
semos o valor do Capitão, que desarmado, sem guardas, 
nem sentinela dormia. A luta é o mais forte modo de pele-
jar, e o mais glorioso de vencer. Nos outros géneros de guer-
ra, ou peleja o soldado de longe, ou de perto; ou a pé, ou a 
cavalo; ou com a lança, ou com a espada. Se de longe, parte da 
vitória pertence à bala, ou à seta; se de perto, parte à espada, 
ou à lança; se a cavalo, parte ao cavalo, e talvez maior que ao 
cavaleiro; porém na luta, que é combate sem armas, e de 
corpo a corpo, toda a vitória inteiramente é do homem, 
porque peleja com os braços, peleja com as mãos, pele-
ja com os pés, e quando derruba, e mete debaixo deles 
o inimigo, então acaba de vencer (VIEIRA, 2015, p. 53, 
grifo nosso).

Em sua novela alegórica El Criticón (1938), Baltasar Gracián 
oferece uma explicação acerca da moral anatomia del Hombre. Nessa 
passagem, Gracián afirma que 
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ellas [manos] ayudan a oír, son substitutos de la lengua, dan 
vida con acción a las palabras, son de la boca ministrando 
la comida, y al olfato las flores, hacen toldo a los ojos para 
que vean, hasta ayudar a discurrir, que ay hombres que tienen 
los ingenios en las manos. De modo que todo passa por ellas: 
defienden, limpian, visten, curan, componen, llaman y tal vez, 
rascando, lisongean (GRACIÁN, 1938, p. 281, grifo nosso).

Aqui podemos observar a conjugação do pregador-missioná-
rio e, também, da necessidade da ação, cara à Companhia de Jesus: 
são pelas mãos, meio pelo qual se efetiva a ação, que as palavras da 
pregação se materializam, isto é, convertem o Gentio. Pelejar com 
pés, por sua vez, pode ser aqui entendido, metaforicamente, como 
a luta por meio da peregrinação, imbricado ao ato da pregação – 
basta referir às periegeses, pulverizadas ao longo da série, de todo 
o percurso percorrido por Xavier.  

Dada a necessidade de uma formação voltada para a ação no 
ato de catequizar, a expansão geográfica da Cristandade só se tor-
na possível através da Companhia de Jesus, cujos membros eram 
preparados precisamente para missões distantes, em lugares de 
difícil acesso, tanto mental quanto fisicamente: é que o cerne da 
identidade jesuítica reside na relação estabelecida entre a melhoria 
interior e sua ação no mundo, “contemplation in action” (MOLI-
NA, 2013, p. 8).

 Talvez seja nos capítulos VII e VIII, porém, que encontramos 
subsídios mais reveladores acerca do ethos do pregador-missionário 
prototípico a partir do exemplum de Xavier.

No capítulo VII, Vieira narra o primeiro combate de Xavier 
no Oriente, na localidade de Goa. A Goa de antes da chegada de 
Xavier descrita por Vieira é um lugar corrompido, pervertido, em 
que Judeus, Mouros, Gentios e Cristãos

[...] seguiam uma Lei, que era a da natureza corrupta; todos 
adoravam dois Ídolos, que eram o da cobiça, e da torpeza; e 
todos lhe sacrificavam as miseráveis almas, e vidas, ardendo 
nas abominações, e maldades, que furiosamente rebentam 
daquelas mesmas raízes, servindo-lhes de branda matéria ao 
fogo as riquezas, e delícias naturais da terra, tanto mais ini-
miga do Céu, quanto mais deliciosa, e rica (VIEIRA, 2015, 
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p. 56).

Vieira ainda censura a fraqueza moral dos cristãos: 

Quantos passaram lá com ânimo de converter, e emendar os 
abusos da terra, e a terra, e os abusos os converteram a eles, 
ficando em vez de converterem pervertidos! Tais eram geral-
mente os Cristãos, que lá achou Xavier, sem mais Fé, que a do 
nome, e no demais como os outros, com quem estavam mis-
turados, e verdadeiramente casados (VIEIRA, 2015, p. 56).

Diante de tal cenário, Xavier teria seguido os passos do Profeta 
Jeremias, buscando, antes da conversão dos demais, restaurar o 
padrão moral nos cristãos. Com esses recuperados, as demais “sei-
tas” teriam sido rapidamente derrubadas em favor do catolicismo:

O precioso aqui eram os que ao menos tinham Fé, posto que 
a não concordassem com a vida, e o vil eram todos os outros 
na vida, e na crença, totalmente infiéis, e por tão diferentes 
erros. Começando pois o novo Pregador pelos Cristãos sepa-
radamente, exortava-os a que se lembrassem do que eram, e 
tornassem em si; e que pusessem os olhos no fim, para que de 
tão longe, e por meio de tantos perigos tinham passado àque-
las terras; que não desdissessem da eleição tão particular, com 
que Deus os tinha escolhido entre todas as Nações católicas, 
para propagadores do Seu nome nas estranhas; que reparas-
sem em si, e fora de si, que eram ramos daquele tronco, e 
parte daquela gente, à qual a mesma voz divina tinha honra-
do com o nome não só de Fide puram, senão igualmente de 
pietate dilectam. Em suma, que considerassem o abismo da sua 
miséria, e cegueira, tão esquecidos da salvação própria os que 
tinham obrigação de procurar a alheia. Finalmente foram tão 
poderosas, e eficazes as razões, e palavras de Xavier, como se 
a boca de que saíram fora a boca do mesmo Deus: Quasi os 
meum eris (VIEIRA, 2015, p. 57). 

Aqui, podemos observar, novamente, o exemplum de Xavier a 
auxiliar em circunstâncias certamente familiares a Vieira e aos de-
mais jesuítas: que fazer diante da fraqueza moral dos cristãos que 
haviam de expandir a Cristandade, mas que se acabavam perdendo 
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nas “intemperanças do clima, e suas delícias”? Vieira, por meio de 
Xavier, aponta o caminho: a expansão da Cristandade depende 
da recuperação aqueles que já são cristãos, cujas práticas de vida, 
entretanto, não condizem com sua Fé.

No capítulo VIII, temos o segundo combate de Xavier narra-
do no sermão, ocorrido no Japão. Aqui, Vieira relata um episódio 
das então notórias disputas públicas, diante do Rei, travadas entre 
Xavier e Fucarandono, um Bonzo, espécie de sacerdote oriental. 
Uma vez mais, ressaltamos o caráter humilde de Xavier em opo-
sição ao Gigante oriental: Xavier, comparado a Davi, é um “Es-
trangeiro pobre, só, e mal vestido” (§30); por sua vez, Fucarando-
no, equiparado a Golias, é caracterizado como o “Letrado mais 
eminente” dentre os Bonzos, cujo “nome, que pelo estrondoso, e 
arrogante em qualquer livro de cavalarias pudera fazer bem a figu-
ra”. Enquanto o “Pregador da Fé Cristã” se achava só, o “grande 
Doutor”, Fucarandono, “marchava” com três mil Bonzos.

Vejamos o confronto discursivo entre ambos:

Defendia a eternidade do mundo, a multidão dos Deuses, 
e transmigração das almas. Negava a imortalidade delas, a 
liberdade do alvedrio, a salvação dos pobres, e das mulhe-
res, e atribuía ao Sol, e à Lua os poderes da primeira causa. 
Em todos estes erros (exceto o dos pobres, e mulheres, 
invenção particular da cobiça dos Bonzos) reconhecia 
Xavier a Aristóteles, a Platão, a Pitágoras, a Zeno, a Epi-
curo e aos outros Autores deles. E posto que para os con-
fundir, e convencer, como tão insigne Filósofo, e Teólogo, 
lhe sobejava o cabedal da própria ciência, eram tais os raios 
da luz mais que natural, que acompanhavam as palavras, 
que saíam da sua boca, que alumiados extraordinariamente 
o Rei, os Juízes, e todos os circunstantes, não podiam deixar 
de aclamar a uma voz, e em altas vozes, a verdade da nova 
Lei, e a vitória do Mestre, que a ensinava. Este foi o sucesso 
daquele dia e também dos cinco seguintes, em que duraram 
as disputas públicas, no fim das quais o mesmo Rei, tomando 
pela mão ao vitorioso Capitão da Cristandade, o levava em 
pessoa pelas ruas até sua casa (ou até a casa não sua), sendo 
este acompanhamento real maior pompa por uma só pessoa, 
que a dos três mil, que acompanhavam o Bonzo (VIEIRA, 
2015, p. 59, grifos nossos).
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É evidente que a hoje curiosa associação entre filósofos gre-
gos com a religião dos Bonzos é equivocada; seria, porém, um 
anacronismo de nossa parte ater-se a esse ponto: importa, sim, a 
ênfase no conhecimento dos autores pagãos da Antiguidade Clás-
sica a fim de refutá-las, doutrina já defendida por Santo Agostinho 
(2002) – mais um elemento, enfim, a que os pregadores deveriam 
atentar em suas missões. Para os jesuítas, a palavra é transforma-
dora, mas a vitória pela argumentação só é possível a partir do 
conhecimento dos autores enfrentados.

No capítulo IX, Vieira refere a um milagre do santo: 

Navegava Xavier, e, tendo restituído vivo a um Mouro, com 
promessa de se fazer Cristão, um filho, seis dias antes afo-
gado, e sepultado no mar, chegou a fama do milagre a terra 
primeiro que o Santo desembarcasse, e vieram sessenta Ma-
ometanos ao navio certificar-se do caso. Sobre a evidência 
deste motivo, o tomou Xavier para lhes mostrar a falsidade de 
sua Lei, e a verdade da de Cristo, com tal eficácia, que todos a 
reconheceram, e não quiseram sair do navio, sem que o Santo 
os batizasse (2015, p. 60). 

E ainda: 

Agora pergunto: e por que razão, quando Xavier converteu 
tantos Maometanos, e os batizava, então apareceu com esta-
tura de Gigante? Outros darão outra melhor, mas eu digo que 
a razão foi: porque a sua estatura crescia, e se aumentava 
à medida das suas vitórias (2015, p. 60, grifo nosso). 

São, enfim, os frutos do trabalho de Xavier, que, pelo ato de 
pregação, transforma-se no Gigante por ele derrotado.

4. CONCLUSÃO

Comentado o sermão, apresentamos um quadro com os pas-
sos a serem seguidos pelos pregadores-missionários propostos por 
Vieira a partir da experiência de São Francisco Xavier. Identifica-
mos três momentos: (1) preparação, que envolve a escolha do local 
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da missão (propício para o cultivo e para a luta) e a escolha do 
gênero da guerra (peleja com os pés, peregrinação); (2) aplicação 
(tornar o Cristão um exemplo; conhecer os autores pagãos; com-
bater discursivamente o Gentio); (3) resultado, salvação das almas 
(o pregador humilde torna-se o Gigante derrotado).  

Apesar de um sermão laudatório como o que analisamos ser 
formulado a partir de um modelo retórico, devemos destacar que 
o ato da louvação perpassa pela construção de um protagonista 
textual que guarda semelhanças com a construção de uma per-
sonagem de um romance posterior a Vieira. A diferença funda-
mental, e talvez sobre a qual as demais se assentam, envolve a 
orientação do discurso: em vez de direcionar o discurso para a 
complexificação psicológica da personagem, individualizando-a, 
como faria um romancista moderno, o orador, aqui, busca sua ti-
pificação com vistas a atender a um objetivo catequético, qual seja, 
como já mencionamos, propor um modelo de pregador ideal. 

Como Mário Garcia pontua, a capacidade narrativa singular 
do pregador, sobretudo nessa série, faz de Vieira “uma espécie de 
romancista” (1997, p. 440). O mesmo autor também sinaliza que 
tais sermões, não tendo sido pregados, poderiam ser ainda assu-
midos como “novelas exemplares”, “parábolas da vida humana, 
memorias da vida do Pregador, apologia dos seus heróis, sumários 
maravilhosos da história de Deus” (1997, p. 440). 

Notemos, uma vez mais, como todos os elementos extraídos 
do sermão remetem, de fato, a um modelo de pregador, um ethos 
beligerante – correspondente ao próprio corpo coletivo da Com-
panhia de Jesus, como assinalara Vieira Mendes – preparado para 
empreender missões de catequização que, para que sejam bem-
-sucedidas, dependem de alta capacidade persuasória – e Vieira, 
ressaltando o papel do Apóstolo do Oriente, quer dizer que ele 
e a Companhia de Jesus possuem essa capacidade. Essa “propa-
ganda” de sua ordem assume ares de estertor, se considerarmos o 
período tardio da publicação da série dedicada a Xavier, ocorrida 
no decênio da morte de Vieira em 1697: já apresentando sinais de 
declínio, os membros da Companhia seriam expulsos de Portugal, 
sob influência de Marquês de Pombal, em 1759, menos de um 
século após a morte de Vieira, encerrando um ciclo de intensa 
transformação e expansão religiosa motivada pela ação jesuítica. 
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Um último comentário sobre Vieira: como a construção de 
suas “personagens” envolve perícia no manejo da língua, não po-
demos nos esquecer da existência de um interesse literário pecu-
liar à obra de Vieira que não deve ser desprezado ou reduzido à 
sua visão do mundo essencialmente católica-jesuítica. Se a leitura 
do pregador português interessa ainda hoje, isso se dá mais pelo 
modo engenhoso e agudo como ele construiu seus sermões do que 
por questões propriamente ideológicas, ainda que esse aspecto 
deva ser observado, como procuramos demonstrar, para a devida 
compreensão de sua obra.
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“QUE SOFRÊNCIA, ‘FESSORA”: REFLEXÕES E 
EXPERIÊNCIAS SOBRE O ENSINO DE LITERATURA 

PORTUGUESA

Daviane Moreira e Silva1

Em um debate durante o evento “Encontro do Pensamento 
Contemporâneo”, realizado pela Universidade Federal do Pará, 
Eduardo Lourenço comenta a forma como os brasileiros perce-
bem a  origem de Fernando Pessoa: a conversa, que teve como 
interlocutor o filósofo Benedito Nunes, aconteceu no dia 18 de se-
tembro de 2010 e é pautada pela obra pessoana; logo no início do 
vídeo, Eduardo Lourenço comenta acreditar que “Muita gente não 
sabe que o Fernando Pessoa é português, mesmo os brasileiros eu 
penso que eles pensam que ele é brasileiro e penso que têm razão, 
pois ele é de todo o sítio” (UFPA, 2010). 

Tentando diagnosticar os conhecimentos prévios sobre Lite-
ratura Portuguesa que os alunos traziam para o curso de Letras, a 
fala de Lourenço acabou se transformando em um modo de uma 
estratégia para a primeira aula da disciplina: uma das perguntas 
iniciais que faço para os alunos é “O que você conhece de litera-
tura portuguesa?”; os discentes podem se referir a qualquer autor, 
poeta, obra ou período literário. Essa pergunta, que inicialmen-
te considerei simples e de fácil resposta, em geral é respondida 
com o nome de Camões, o primeiro nome que vem à mente e um 
terror tão grande quanto o Gigante Adamastor, pois eles sabem 
que o poeta ocupará a maior parte da disciplina, por conta das 
conversas alarmistas com os veteranos. Quando a resposta para 
nesse ponto, comento que há um outro autor, que dialogou for-
temente com Camões, séculos depois e, mesmo assim, o nome de 
Fernando Pessoa não costuma vir à baila – José Saramago costuma 
ser tomado como esse autor, um nome lembrado muito mais pela 
adaptação cinematográfica de Fernando Meirelles do Ensaio sobre 
a cegueira do que pelo Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Com 
algum direcionamento, pergunto se não se lembram de nenhum 
1 Doutora em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa (DLCV/
USP) e professora da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí.
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outro nome, que tenha escrito poesia, mas nem assim Pessoa apa-
rece; caso mencione algum verso mais conhecido do poeta o nome 
pode ser lembrado, mas com a ressalva de que Fernando Pessoa é 
brasileiro, não português. A pergunta inicial, além de corroborar a 
suspeita sugerida pelo crítico português, ajudou a entender melhor 
o que os alunos conheciam ou desconheciam sobre Portugal, e a 
modificar, para melhor alcançá-los, as abordagens metodológicas 
das minhas disciplinas. 

Sempre parto do princípio de que o conhecimento prévio do 
aluno é meu ponto inicial de trabalho, elemento que, somado à 
frequente necessidade de demonstrar que sim, é relevante estudar-
mos determinado conteúdo, constituem a minha bússola para na-
vegação na disciplina. Para que essa estratégia funcionasse foi pre-
ciso primeiro fazê-los entender que não lembrar nomes de autores 
e obras não significava que a turma precisava conhecer Literatura 
Portuguesa, mas que deveria reconhecer idiossincrasias portugue-
sas em produções culturais contemporâneas, daí a importância de 
um estudo comparatista.

Insisto bastante em uma abordagem dialógica como metodo-
logia de ensino de Literatura Portuguesa na universidade devido ao 
retorno que os alunos dão às disciplinas: muito frequentemente, 
durante os feedbacks da matéria no fim do semestre, os participan-
tes confessam que a pergunta que passava pela cabeça deles na pri-
meira aula era “por quê?”: por que preciso estudar teatro do século 
XVI, por que vou ter que encarar Os Lusíadas, e principalmente, 
por que tenho que estudar literatura de um país do qual nos livra-
mos há tanto tempo? Demonstrar os contatos que as obras portu-
guesas podem estabelecer com a cultura brasileira é um modo de 
demonstrar que Portugal não está assim tão distante.

Como professora de cursos de licenciaturas noturnas, em uma 
universidade no interior de Goiás, com turmas que não costu-
mam ter mais do que quinze alunos, são muito claras para mim 
as deficiências e expectativas dos discentes: uma boa parte dos 
que ingressam e conseguem permanecer no curso acredita que o 
diploma lhes trará mais possibilidades profissionais, portanto me-
lhores condições de vida, daí o caráter muito utilitarista dos pri-
meiros questionamentos. Geralmente essas perguntas se resolvem 
rapidamente, em grande parte devido à relação dialógica que os 
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conteúdos seguem, o que é importante para que a função do “por 
que estudar” abra espaço para a fruição estética e a reflexão crítica 
terem o espaço que lhes cabem. 

A escolha do corpus literário é feita de modo a diminuir a difi-
culdade de imersão em outra cultura, ainda que em uma variante 
linguística próxima da nossa. A primeira disciplina obrigatória de 
Literatura Portuguesa do Curso de Letras da Regional Jataí da Uni-
versidade Federal de Goiás começa com a Formação do Estado 
Português e segue até o Romantismo e é como uma preparação 
para maratona: é preciso planejar muito bem quais textos ler e ma-
teriais trabalhar em classe para que os alunos não apenas conhe-
çam os textos clássicos mas que consigam exercitar sua capacidade 
crítica; com um conteúdo tão extenso a ser ministrado em 64h, 
chegar ao final do semestre é um grande desafio. 

Os alunos podem não se lembram de Fernando Pessoa, mas 
reconhecem vários versos como o “Tudo vale à pena se a alma 
não é pequena” de “Mar Português” e ficam sinceramente sur-
presos quando entendem que o autor dos versos é português e 
não brasileiro. Curiosamente, não são os nomes mais conhecidos 
que eles comentam e retêm na memória, mas alguns personagens, 
episódios ou poetas com os quais mantêm um vínculo afetivo: em 
uma das turmas, os alunos acrescentaram aos próprios nomes os 
sobrenomes “Alcoforado” e “Sá-Carneiro”, dependendo do inte-
resse maior em cada um. Mário de Sá-Carneiro, aliás, não costuma 
ser denominado pelo nome, mas virou “O Lindo”, apelido que 
os calouros acabam herdando dos veteranos. Embora a empatia 
com o abandono da freira pelo amante e a identificação com o 
poeta modernista sejam um excelente estímulo para o estudo das 
obras, por vezes o caráter propriamente analítico acaba prejudica-
do. Como menciona Terry Eagleton em How to read literature, de 
2013, quando questionados sobre as obras que leram, os estudan-
tes tendem a mencionar primeiro o que o poema diz, esquecendo 
a literariedade, deixando de lado a  explicação de como algo foi dito. 
Normalmente os textos literários nos exigem uma leitura muito 
mais atenta e cuidadosa do que os discentes estão acostumados, e a 
crença de que a velocidade da resposta é o fator central das ativida-
des acaba excluindo os elementos que dão a uma forma específica 
a significação que eles tendam encontrar (p.02).
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Nas primeiras aulas, a curiosidade sobre a literatura de Por-
tugal aparece quando percebem que Harry Potter, com a cicatriz 
na testa que funciona como identificação, a proteção de um velho 
bruxo, a falta de contato com a família nos anos de formação, a 
varinha como arma mais do que especial e as criaturas fantásticas 
são padrões encontrados em outras narrativas de cultura pop que 
eles consomem avidamente, mas estão longe de serem novidades, 
pois há séculos são utilizadas em outras narrativas, com acontece 
nas histórias de Amadis de Gaula, cujo formato prossegue, com 
monstros e desafios cada vez maiores, nas aventuras de seu filho 
Esplandião, narradas n’As Sergas de Esplandião. Nesse ponto, até 
a narrativa esticada em uma série de várias histórias para melhor 
explorar o êxito da obra deixa de ser novidade, como atestam as 
várias traduções do Amadis de Gaula, que permitiram a difusão da 
obra para além da península ibérica, perceptível no trabalho “Ge-
ografias Imaginárias: espaço e aventura no Amadis De Gaula”, de 
Graça Videira Lopes. Mas nada consegue explicar tão bem o quan-
to a nossa cultura é herdeira de produções muito antigas, vindas 
do outro lado do Atlântico quando o derramamento amoroso das 
cantigas medievais. As produções galego-portuguesas costumam 
ser lidas junto com os poemas do livro Trovas de muito amor para 
um amado senhor, da brasileira Hilda Hilst, estratégia que começou 
a ser utilizada depois do insight oferecido pela leitura de Arnaldo 
Sobrinho na pesquisa de mestrado Um amor que se anuncia polas ribas 
da cantiga. Falar de amor e de sofrimento amoroso no interior de 
Goiás é o modo mais direto de fazer os alunos se identificarem 
com uma produção tão antiga e para eles, tão distante. A percep-
ção do derramamento amoroso português foi automaticamente 
colada à ideia de “sofrência”, que dá nome a este relato, palavra 
mais comum nas aulas e o primeiro conceito goiano que meus alu-
nos fizeram questão de me explicar, que serve tanto para se referir 
à missivista das Cartas Portuguesas quanto para o episódio de Inês 
de Castro e porque não, para a própria situação de alguns alunos 
no decorrer do curso – Mariana Alcoforado, por sinal, foi eleita 
a “rainha da sofrência”; desse jeito foi fácil perceber que alguns  
elementos da cultura portuguesa não estão assim tão longe de nós.

A utilização de referências à cultura pop deveu-se em gran-
de parte à necessidade de que os alunos se identificassem com 
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as obras, para explorar o vínculo que os alunos acabam criando 
quando se afeiçoam a um personagem ou a uma obra, ideia vinda 
de trabalhos sobre estratégias de ensino na universidade, como 
Teaching Creatively: Ideas in Active Learning: 101 Strategies to Teach Any 
Subject, de Alison Morrison-Shetlar. Na apresentação do curso de 
Portuguesa 2, com metade da disciplina dedicada ao Realismo, co-
meço mostrando um clip da novela Avenida Brasil, que explorou 
bastante o enredo d’ O primo Basílio. Na cena utilizada, o ator que 
interpreta o marido traído está lendo Madame Bovary, livro empres-
tado pela empregada, que tenta fazer com que ele perceba a traição 
da patroa. Como os alunos já conhecem o enredo, fica mais fácil 
concentrar as análises em como a narrativa se constitui do que a 
preocupação em resumir a obra, e aqui, novamente, a perspectiva 
comparatista possibilita aos alunos conhecerem outras produções 
com as quais a Literatura Portuguesa dialoga, principalmente a  
francesa.  

Pensando na problemática do ensino de Literatura Portuguesa 
em uma carga horária cada vez mais restrita nos cursos de Letras 
e em risco de extinção no Ensino Básico, as reflexões de Eduar-
do Lourenço ajudam a conversa entre alunos brasileiros e autores 
portugueses a fluir com mais consistência. Lourenço dedicou mais 
de um texto em torno das relações entre Brasil e Portugal, ligação 
sempre numa balança que pende mais para um lado do que para 
o outro, como defende em textos como “Portugal e Brasil – um 
sonho falso e um único sonhador”, “Nós e o Brasil: ressentimen-
to e delírio”. Talvez os frequentes movimentos de exclusão das 
disciplinas de Literatura Portuguesa, por exemplo, sejam reflexo 
da tentativa brasileira de apagar o passado português que tivemos, 
como ressalta Lourenço, novamente, em “Quinhentos anos”, que 
retoma a temática dos textos anteriores, desta vez através do reló-
gio publicitário para celebração dos 500 anos de descobrimento, 
criado por Hans Donner e instalado em várias cidades brasileiras: 
com o Brasil destacado no mapa, ocupando quase a totalidade da 
América do Sul, centro do globo terrestre, sem nenhuma descrição 
além do “Faltam X dias. 500 anos.” O que Lourenço ressalta é a 
ausência da palavra “Descoberta”, o “coração da mitologia por-
tuguesa”. 

O que o texto mais ressalta é que esta celebração funciona 
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como uma da inserção do Brasil na História, sem contudo men-
cionar o inscritor/descobridor e a cronologia indigenista. Citando 
Lourenço: “é assim que o Brasil se deseja comemorar. Sozinho, 
numa autonomia histórica e ontológica, como se fosse filho do Sol 
ou da espuma do mar”, fim de citação. Para os portugueses, que 
imaginavam que na mesma época “descobriam” as terras de Santa 
Cruz – percepção na qual Lourenço permuta a descoberta por ba-
tismo e invenção por conta própria – a celebração por partogênese 
pareceria aos portugueses como ingratidão brasileira. 

A tentativa de apagar Portugal do Brasil, de insistir na distância 
que nos separa não é novidade, como também não é o estudo 
comparativo de períodos literários dos dois países. Por outro lado, 
perceber o muito de teatro vicentino que se encontra nas peças 
de Suassuna, reconhecer a hipérbole do discurso de Mariana na 
“sofrência” das canções sertanejas, ouvir o “Língua Franca”, cria-
do pelos rappers brasileiros Emicida e Rael, e pelos portugueses 
Capicua e Valete e entender que a língua pode fazer conversar duas 
culturas sem pastiche, sem a deferência aos portugueses, sem o 
apagamento dos portugueses, sem o desequilíbrio na balança.
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A ESCRITA CRONÍSTICA AUTORREFLEXIVA DE 
INÊS PEDROSA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

LITERATURA E O  FAZER LITERÁRIO

Diana Navas1

1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CRÔNICA

O conceito de crônica não é consensual entre os estudiosos 
que sobre esse gênero teceram reflexões. É notável, entretanto, 
que, em um contexto marcado por aspectos como a  velocidade, a 
informação massificada, a interconectividade e a sobrevalorização 
do instante, a crônica figure  como gênero propício para dar conta 
dos estímulos culturais da atualidade, constituindo-se como a re-
presentação do efêmero em busca da perenidade.

Carregando em sua própria denominação a questão temporal 
– do grego chrónos, tempo – a crônica é um gênero híbrido, geral-
mente veiculado pelos meios de comunicação social, e que parte  
de um episódio, real ou fictício, mas preferencialmente ligado ao 
real do cotidiano, sobre o qual se tecem comentários, apreciações 
pessoais, juízos de valor. 

Outras vezes, a crónica parte de uma simples observação de 
algo inovador ou bizarro, interessante ou revoltante, ou mes-
mo de uma entrevista. É sempre o registo de algo concreto 
sobre o qual o discurso se espraia um pouco, numa busca de 
generalização, ou de comparação com algo de semelhante, 
ou mesmo oposto, mas nunca se eleva a um grau de abstrac-
ção filosófica, considerada excessiva. É algo essencialmente 
simples e pragmático e, por isso mesmo, cultural, ligado às 
necessidades humanas, físicas ou espirituais, individuais ou 
colectivas: a habitação, o urbanismo, a alimentação, a escola, 
a higiene, a saúde, o desporto, a natureza, a economia, a arte, 
a política, a moral, a religião…(LAGUARDIA, 2014, p.104).

1 Professora Doutora – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

383

É justamente por centrar-se no momento atual que a dimensão 
temporal adquire relevância na crônica.  De acordo com Carlos 
Reis,  a importância desta dimensão temporal não se refere tanto à 
sua dinâmica interna, como observamos no movimento temporal 
de um conto ou romance, “[...] mas antes na relação da crónica 
com o seu tempo, com o movimento da história ainda em decurso, 
às vezes até com as incidências, com as figuras, com os conflitos 
e com as motivações de pequena história, quase sempre esquecida 
pela historiografia como ciência e repositório da memória colecti-
va” (REIS, 2005, s/p). 

Breve, concisa, a crônica constitui-se em um texto que envolve 
o destinarário na própria mensagem a ser transmitida, em uma 
espécie de conversa íntima, alcançando um público-alvo generalis-
ta, representado, na atualidade, pelo leitor do jornal ou da revista. 
Mantendo limites tênues com a linguagem jornalística, a crônica 
parece com esse gênero ter aprendido que é preciso escrever para 
todos. Se a obra literária supõe, de certa forma, um receptor culto 
e disposto a (des)vendar seus códigos, ao leitor da crônica parece 
serem feitas menos exigências, o que, no entanto, não invalida, em 
nenhuma hipótese, a qualidade estética e o trabalho que se realiza 
com e na linguagem por meio do exercício cronístico.

Os limites genológicos da crônica não se limitam com o jorna-
lismo. Maria Esther Maciel ressalta o diálogo deste gênero com a 
poesia, a narrativa, o ensaio e a “conversa fiada”, o que contribui 
para conquistar o interesse do destinatário: 

A crônica é um gênero interessante, pois exige concisão, leve-
za e desprendimento. Situando-se no espaço indeterminado 
entre a narrativa, o ensaio, a poesia e a conversa fiada. Não 
prescinde nunca do improviso, por mais que tenha sido pen-
sada. É um registro precário, mas suficiente, dos dias e das 
horas que compõem o que chamamos de vida,  pode ser líri-
ca, dramática, ácida, reflexiva, divertida. Leva quem a escreve 
ao exercício da liberdade de falar sobre qualquer coisa, desde 
que essa coisa possa trazer algo que instigue o interesse e 
a imaginação do leitor. Aliás o leitor é fundamento de toda 
crônica, pois ela tem que falar ao ouvido de cada um, con-
vidando-o à conversa, à reflexão e ao devaneio (MACIEL, 
2011, s/p).
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Esse hibridismo genológico, segundo Salazar (2005), ao mes-
mo tempo em que funciona  como uma forma de transgressão 
dos cânones literários, permite à crônica estabelecer diálogo com 
outras linguagens e formas de representação do mundo:

Al ser un género transdiscursivo, la crónica resulta ser un re-
lato que desafía de manera constante la estabilidad del canon 
recibido, así como los usos apropiados o tradicionales de un 
artefacto cultural. La hibridación o transdiscursividad de la 
crónica funciona así como un modo de infringir o violentar 
las reglas, lo establecido. Su inherente voluntad transgresora 
es el origen de su ambivalencia. […] La crónica es una obra 
fundamentalmente abierta. Abierta a otras voces, a otros cen-
tros narrativos, a otras interpretaciones y a otros discursos 
(a través de citas, fotografías, canciones, dichos populares o 
entrevistas), su escritura constituye un diálogo constante con 
lo outro2 (SALAZAR, 2005, s/p.).

Focando seu olhar em aspectos que são vistos por todos, mas 
considerados menos importantes pelos demais, o cronista é um 
leitor crítico da sociedade e do mundo. Valendo-se de sua autori-
dade, de sua capacidade argumentantiva e persuasiva, por meio de 
textos aparentemente “despretensiosos”,  é capaz de influenciar a 
formação de opiniões de um grande número de indivíduos, sendo 
a ele conferida, portanto, uma grande responsabilidade social e 
literária: “Cabe-lhe a tarefa de seduzir sem trair os seus princípios 
e valores, ensinar sem aborrecer e molestar, criticar sem azedume 
nem raiva, formar sem deixar de informar” (LAGUARDIA, 2014, 
p.110).

É a leitura crítica da sociedade portuguesa e do mundo empre-
endida por Inês Pedrosa, em suas crônicas, que almejamos abor-
dar no presente estudo. Interessa-nos, especificamente, desvendar 
2 Sendo um gênero transdiscursivo, a crônica acaba por ser uma história que 
desafia constantemente a estabilidade do cânone, assim como os usos apropriados 
ou tradicionais  de  um artefato cultural. A hibridização ou transdiscursividade 
da crônica funciona, assim, como uma maneira de quebrar ou infringir as regras 
estabelecidas. Sua inerente natureza transgressora é a fonte de sua ambivalência. 
[...] A crônica é uma obra essencialmente aberta. Aberta a outras vozes, a outros 
centros narrativos, a  outras interpretações e a outros discursos (através de citações, 
fotografias, canções, provérbios ou entrevistas), sua escrita constitui-se em um 
diálogo constante com o outro.” (tradução nossa)
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como suas crônicas revelam-se espaços profícuos para a discussão 
acerca do fazer literário e do papel da cultura e da literatura no 
contexto contemporâneo.

2. A CRÔNICA AUTORREFLEXIVA DE INÊS PEDROSA

Nascida em Coimbra, Portugal, no ano de 1962, Inês Pedrosa 
licenciou-se em Comunicação Social pela Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 1984 e, 
atualmente, frequenta o curso de Doutorado em Línguas, Litera-
turas e Culturas desta mesma Universidade. 

Inserindo-se no panorama literário português da década de 90 
– marcado pelo desconstrucionismo – a escritora e jornalista surge 
como uma voz representativa na ocupação e garantia do femini-
no no espaço literário contemporâneo português, mostrando-se 
herdeira de importantes vozes, como a de Agustina Bessa-Luís e 
Teolinda Gersão. 

Sua experiência do jornalismo aliada à sua trajetória literária 
foram responsáveis por modelar uma sensibilidade marcada pela 
vivência na escrita e pelo comprometimento com a realidade so-
cial, conforme assegura Laguardia (2014). Seus escritos, que reve-
lam uma personalidade inquieta, indagadora e questionadora de 
seu tempo, abrangem os mais diversos assuntos: a discussão sobre 
os gêneros, o espaço da mulher na sociedade, a militância política, 
as relações humanas, dentre vários outros, refletindo o percurso e 
o amadurecimento de uma escritora-jornalista que estreia com a 
publicação de crônicas em jornais como Jornal de Letras e Expresso.

De inegável qualidade estética, sua produção literária é já am-
plamente conhecida e premiada. Seu primeiro romance, conside-
rado infanto-juvenil, Mais Ninguém Tem, foi publicado em 1991. 
No ano seguinte, iniciou sua escrita romanesca com A Instrução dos 
Amantes e, em 1997, publicou Nas Tuas Mãos, romance que recebeu 
o Prémio Máxima de Literatura, prêmio que voltou a receber, em 
2010, com a obra Os Íntimos. Fazes-me falta, um de seus mais impor-
tantes romances, foi publicado em 2002, representando um marco 
na produção romanesca da autora.

Além de romances, Inês Pedrosa também publicou 20 Mulheres 
para o Século XX, ensaio que teve início em um projeto para o se-
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manário O Expresso. Compõe-se de um conjunto de biografias de 
mulheres marcantes do Século XX, dentre as quais figuram Simo-
ne de Beauvoir, Agustina Bessa-Luís, Coco Chanel, Frida Kahlo, 
Lou Andreas Salomé, Virginia Woolf, entre outras. Embora Fica 
Comigo Esta Noite, livro publicado em 2003, por seu turno, é cons-
tituído por uma reunião de contos, anteriormente escritos de ma-
neira esparsa para jornais e revistas, nos quais se constata um con-
junto de vozes femininas da contemporaneidade, questionadoras 
dos homens modernos e de suas identidades e desejos. 

Em 2005, Inês Pedrosa publica Crónica Feminina, uma compi-
lação que reúne 110 crônicas publicadas no jornal Expresso, or-
ganizadas cronologicamente – de janeiro de 2002 a dezembro de 
2004.  Em seu prefácio, intitulado “O que me importa”,  ela apre-
senta-nos os assuntos que mais a inquietam: “(...) temas como o 
aborto, a discriminação, os abusos sobre crianças, a violência sobre 
as mulheres, a educação e a justiça atravessam os meus dias com 
uma constância recorrente. Porquê? Porque me parecem ser estas 
as pedras de toque da política actual” (PEDROSA, 2005, s/p).

Nas crônicas, a escritora une duas vertentes que marcam bem 
a sua trajetória: o jornalismo e a literatura. Apontando a sua pro-
dução para o que é hoje um traço da literatura pós-moderna – o 
hibridismo de gêneros – , sua crônica, conforme assegura Reis, é 
uma espécie de  ponte em que se intersectam, às vezes sem nota-
da linha de demarcação,  o campo da representação ficcional e o 
campo da referência ao real circundante, tangível e empiricamente 
conhecido (REIS, 2005).

Em Crónica Feminina e também no conjunto de crônicas pos-
teriormente publicadas, Inês Pedrosa revela uma escrita compro-
metida e consciente – “ a palavra tem o extraordinário poder de 
mudar as mentalidades, e não há mudança que não comece na 
cabeça” –  em especial no que concerne à discussão dos gêneros 
e da importância da conquista de um espaço social feminino e de 
seus direitos.

Ainda acredito que o mundo pode melhorar à vista desar-
mada durante o breve espaço da minha vida; se não acredi-
tasse, não teria a perseverança de escrever todas as semanas, 
esteja onde e como estiver, feliz ou infeliz, varrida pela febre 
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ou numa ebulição de festa. Dentro de todo cronista há um 
optimista furioso — a própria zanga serve de testemunha a 
esse contrato de encantamento com o mundo  (PEDROSA, 
2005, p.14).

O espaço literário é, assim, concebido como um espaço profí-
cuo para importantes discussões políticas, sociais e culturais:  “Os 
que têm o pensamento e arte como profissão não podem demi-
tir-se da intervenção cívica – toda a arte é política” (PEDROSA, 
2013 apud LAGUARDIA, 2014, p.344), revelando-se o empenha-
mento pessoal na causa pública uma marca que atravessa todas as 
crônicas.

Destarte, seus textos cronísticos – que combinam informação, 
crítica, reflexão e fabulação, constituem-se como importante ve-
ículo de diálogo com o contexto em que se inserem  e revelam 
nítida aproximação com o gênero ensaístico.

Ainda que o tema mais recorrente na produção de Inês Pedro-
sa seja o feminino e a defesa de seus direitos, outras importantes 
questões figuram nas páginas de suas crônicas, de forma que sua 
literatura apresenta-se como um exercício de questionamento crí-
tico da sociedade contemporânea, conduzindo seus leitores à refle-
xão. Dentre tais questões, neste estudo, interessa-nos a discussão 
que a autora empreende, em suas crônicas, acerca da importância 
da cultura, mais especificamente da literatura e do fazer literário na 
contemporaneidade.

A importância atribuída à leitura, em especial à leitura literária, 
no processo de formação do indivíduo é notável nas crônicas de 
Pedrosa. Uma das estratégias de que se vale a autora para refletir 
acerca da relevância do literário consiste na apresentação de um 
autor ou de uma obra com a qual tenha recentemente estabelecido 
contato. Este é o caso, por exemplo, da crônica Agustina e Graça3, 
datada de 17 de dezembro de 2007. Nela, a autora mais do que 
apresentar a seus leitores a obra As metamorfoses, de Agustina Bes-
sa-Luís e Graça Morais, tece comentários acerca do que acredita 
ser a essência do texto literário, apontando-nos para a sua concep-
ção de literatura: “Os livros de verdade inquietam-nos, instigam 
as pessoas ao sonho e à revolta dele, desarticulam as poses, des-
3 Disponível em http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/agustina-
e-graca=f191242

http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/agustina-e-graca=f191242
http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/agustina-e-graca=f191242
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mancham a superfície dos sentimentos, o que pode fazer doer”4 
(PEDROSA, 2007).

Contrapondo a produção literária àquela meramente destinada 
ao entretenimento e não à reflexão – “Criou-se um exército plu-
ricontinental de gente ocupada a produzir e comerciar coisas em 
forma de livro para ocupar o espaço dos livros e os apartar dos 
leitores” – Inês Pedrosa destaca o interesse dos governantes em 
se investir nos best-sellers, haja vista que “quem governa os destinos 
alheios quer encontrá-los feitos de massa mansa (...)” (PEDROSA, 
2007).

Atribuindo, ainda que implicitamente, à boa literatura a capa-
cidade de despertar a consciência e impedir a submissão, “o agri-
lhoamento à contingência”, Pedrosa direciona o olhar de seu leitor 
para o aspecto subversivo da literatura, assumindo sua reflexão 
clara aproximação com a postura de Ernesto Sábato, para quem 
a literatura de qualidade tem a função de despertar o homem que 
caminha em direção ao patíbulo (2003).

Acreditando, portanto, na potência da literatura em formar in-
divíduos críticos e pensantes, a autora adverte-nos a respeito da 
incapacidade (ou conivência) dos editores, denominados por ela 
como “sargentos da Gestão e do Marketing” ou “Batalhões do 
Produto e do Objetivo”, em fazer com que obras de qualidade 
alcancem o grande público: “Enriqueceriam mais, por dentro e 
por fora, a fazer chegar às pessoas livros de verdade – mas, em 
geral, não sabem o suficiente para saber isso. Por falta de leitura, e 
excesso de ‘power-point’. O inglês técnico não é tudo na vida, nem 
pouco mais ou menos” (PEDROSA, 2007). 

Não se limitando ao território português, Inês Pedrosa lança 
seu olhar para a literatura brasileira, destinando uma crônica a Cla-
rice Lispector – No escuro com Clarice5. Datada de 05 de janeiro de 
2012, e tendo como pano de fundo os comentários da autora so-
bre os festejos do início de ano – “Tenho uma enorme dificuldade 
em começar o ano: o frenesim festivo angustia-me, não o enten-
do” – o texto de pedrosino, além de comentar aspectos da obra de 
Lispector, traz, a partir dela, reflexões sobre o que considera ser 
efetivamente o literário: 
4 Como as crônicas analisadas neste estudo foram consideradas em sua versão 
eletrônica, não haverá indicação do número de página, apenas o ano de publicação.
5 Disponível em http://ler.blogs.sapo.pt/830256.html

http://ler.blogs.sapo.pt/830256.html
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(...) um mundo de uma lucidez alucinante, que nos instiga a 
desbravar o tutano da vida. As frases de Clarice são relâmpa-
gos que iluminam a mais bruta e profunda matéria do ser hu-
mano. Todos os seus livros são prodigiosos, no sentido literal: 
a cada releitura trazem novas descobertas – e, ao contrário do 
que tantas vezes se diz, não é necessário ser-se “intelectual” 
para aceder a Clarice (PEDROSA, 2012).

Resgatando o que na crítica literária foi designado pelos for-
malistas russos como a capacidade da palavra literária de provocar 
o estranhamento, Inês Pedrosa ressalta a desautomatização pro-
vocada pelo literário, enfatizando como a escrita clariceana nos 
desperta 

(...) a capacidade de olhar para o já visto e já nomeado como 
se não o conhecêssemos. O dom da sua escrita é o de ilumi-
nar os objectos e os seres mais simples, interrogando-os para 
os entender, sem juízos prévios. A força da sua voz advém 
dessa inocência inexpugnável, valente, ilimitadamente ousada 
(PEDROSA, 2012).

A partir dos comentários tecidos sobre Uma aprendizagem ou O 
Livro dos Prazeres, Inês Pedrosa convida o seu leitor não meramente 
a conhecer a obra de Lispector, mas a reconhecer a obra literária 
como uma obra aberta e que permite a aproximação e identifi-
cação de seu leitor: “(...) tudo aquilo de que ela fala nos rasga as 
entranhas, por muito estranho que pareça – e nessa estranheza 
entranhada a nossa alegria e a nossa dor são também a descoberta 
do mundo”. 

Com essa afirmação, Pedrosa atenta seu leitor para uma das 
forças da leitura literária: sua capacidade de promover o desloca-
mento de nossa perspectiva, um entregar-se a tudo que se move na 
narrativa, oferecendo, esse mergulhar no texto, uma forma eficaz 
de convencimento, de moldagem de opiniões e, justamente por 
isso, uma ameaça, conforme defende Compagnon (2012).

Dialogando com a produção de diferentes autores, Inês Pe-
drosa, mais do que revelar sua biblioteca particular, apresenta a 
literatura como algo que ultrapassa as fronteiras territoriais, con-
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forme se observa em Os Dons Casmurros6, crônica de 29 de setem-
bro de 2008, em que a autora, partindo do que considera uma 
atitude inadequada – a comparação entre Machado de Assis e Eça 
de Queiroz, vale-se do literário para discutir a respeito do espaço 
conferido à literatura na contemporaneidade.

De Machado de Assis, costuma dizer-se, nas poucas vezes em 
que dele por cá se diz alguma coisa, que é o Eça de Queiroz 
do Brasil. É pouco, fraco e injusto, quer para um quer para 
outro dos escritores – porque ninguém (mesmo que não seja 
escritor) é clone geográfico de outro, e porque, como sabe 
quem verdadeiramente lê, a única nação que limita e engran-
dece a literatura é a língua em que se exprime (PEDROSA, 
2008).

Neste texto, além de exaltar a qualidade da literatura machadia-
na, a qual defende que deveria ser ensinada nas escolas portugue-
sas – “Por todas as razões, não só por ser um mestre da construção 
narrativa, um atleta olímpico da maratona que é o romance como 
da corrida de cem metros que é o conto, mas porque é um escri-
tor dotado de uma comunicabilidade transbordante” – direciona 
seu olhar crítico para a ausência de espaço destinado à literatura 
em um dos mais importantes meios de comunicação de massa: a 
televisão. 

Observa-se uma comunhão de esforços entre os comandan-
tes das Academias, oficiais ou marginais, e as chefias dos ca-
nais públicos de comunicação – em particular essa entidade 
política suprema que é a televisão – para que os grandes au-
tores permaneçam um luxo de acesso restrito (PEDROSA, 
2008).

É evidente que a ausência da literatura na televisão é pensada 
e significativa, seja no contexto português ou brasileiro. Facilitar o 
contato com o livro permitiria a formação de um número maior de 
leitor, aspecto esse que constitui ameaça à classe dominante. Isso 
porque, conforme assegura Pedrosa em sua crônica, “um povo 
6 Disponível em http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/os-dons-
casmurros=f411395

http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/os-dons-casmurros=f411395
http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/os-dons-casmurros=f411395
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menos lido é naturalmente menos reflexivo, isto é, menos inquieto, 
isto é, menos exigente. Come o que lhe dão e verga-se perante os 
grandes senhores que sabem ou podem mais do que ele” (PE-
DROSA, 2008).

Valendo-se de postura crítica, Inês Pedrosa, nesta e em outras 
crônicas, adverte que o acesso à boa literatura pode gerar seres hu-
manos conscientes de seus direitos políticos em um mundo plena-
mente controlado. O contato efetivo com o literário pode permitir 
que os seres saibam o que desejam e sejam capazes de articular as 
suas demandas, a fincarem sua posição no mundo e a tornarem 
os discursos verdadeiros instrumentos de conquista da liberdade, 
postura reflexiva essa que em muito se assemelha à defendida por 
críticos como Compagnon, Barthes e Candido.

Atribuindo à literatura um caráter emancipatório, Inês Pedrosa 
finaliza sua crônica afirmando: 

Acresce que a leitura é um antídoto do medo. Quem saboreia 
o prazer da leitura nunca está sozinho. Entende a transito-
riedade de tudo, e a possibilidade da mudança. Entende-se a 
si mesmo, e aprende a saber o que quer. É isto que a União 
dos Senhores da Alta Cultura e do Baixo Entretenimento não 
quer (PEDROSA, 2008).

As crônicas de Pedrosa, assim, em muito se aproximando do 
ensaio, direcionam o leitor a olhar criticamente para o que lhe é 
oferecido, atentando-o para a importância da leitura literária na 
formação de uma cidadania ativa. 

É a crítica à desvalorização da cultura literária em detrimento a 
uma supervalorizaçao do futebol – cenário que claramente conhe-
cemos também no Brasil – que ocupa as páginas de A literatura não 
interessa nada7, de 08 de outubro de 2007, na qual o Encontro In-
ternacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura 
Portuguesa (ABRAPLIP), que passou praticamente despercebido 
em Portugal, serve como ponto de partida para os as reflexões da 
autora, a qual ironicamente afirma: “Não era caso para mais, cer-
tamente; quinhentas comunicações feitas por estudiosos de várias 
partes do Brasil e do mundo, sobre obras e autores portugueses, 
7 Disponível em http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/a-
literatura-nao-interessa-nada=f132357

http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/a-literatura-nao-interessa-nada=f132357
http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/a-literatura-nao-interessa-nada=f132357
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valem menos do que um erudito suspiro do treinador de futebol 
José Mourinho”.

Lamentando esta situação, Inês Pedrosa põe em discussão um 
outro aspecto bastante relevante: as fronteiras que ainda cerceiam 
as literaturas de língua portuguesa, as quais, muitas vezes, perma-
necem desconhecidas entre os países lusófonos. 

O que interessa é deixarmos de falar de “português de Portu-
gal” e “português do Brasil”, e exportarmos a língua através 
dessa maravilha que ela tem produzido e se chama “literatu-
ra de expressão portuguesa” – venha ela de Portugal ou do 
Brasil, de Angola, Cabo-Verde ou Moçambique (PEDROSA, 
2007).

Assegurando que “o que molda as literaturas não é a geografia, 
globalizada por aviões e ‘ecráns’, mas a língua”,  a autora concebe a 
literatura como elemento de união entre os diferentes povos e cul-
turas, defendendo a ideia de que os escritores de diferentes países 
falantes da língua portuguesa seriam mais lidos se fossem expostos 
nas livrarias ao lado dos escritores locais, com a eliminação das 
fronteiras geográficas. 

Vista a partir de uma perspectiva realmente global, a literatura 
é, novamente, apresentada ao leitor como uma necessidade huma-
na, independente do espaço físico em que se encontre o indivíduo 
e, justamente por isso, como um bem, um direito que deve ser 
assegurado a todos. Um direito que possibilita ao indivíduo o seu 
próprio conhecimento. Compartilhando da posição de Antonio 
Candido, para quem

A literatura corresponde a uma necessidade universal que 
deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, por-
que pelo fato de dar forma aos sentimento e à visão do mun-
do ela nos reorganiza, nos liberta do caos e, portanto, nos 
humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa hu-
manidade (1995, p.186).
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Inês Pedrosa assim inicia a crônica O lance do poema8, datada de 
02 de junho de 2007:

Pobres leitores deste rico Ocidente atulhado em bugigangas 
de papel disfarçadas de livros, tralha iletrada embrulhada em 
talha dourada: quereis saber quem sois? Quereis conhecer o 
fundo infinito do vosso ser sem fundo. Nos poeta os encon-
trareis (PEDROSA, 2007).

Nela, a autora argumenta a favor de uma literatura de qualida-
de em meio a um contexto em que equivocadamente se atribui o 
rótulo de literário a tudo que vem sendo publicado: 

Falo dos poetas convocados pela palavra, em prosa ou verso, 
ficção ou ensaio, não dos seus muitos e muito fáceis imitado-
res – aqueles costureiros do tempo que, com um retalho do 
real (...), mais um laivo de turismo virtual e um pó de humor 
de manual, fazem volume de estilistas, seja na versão com-
pacta da feijoada paradigmática para triunfo académico ou 
na versão leve da salada histórica para consumo endémico 
(PEDROSA, 2007).

Apresentando-nos mais um dos autores de sua biblioteca – 
Antonio Cicero – Inês Pedrosa desvela a qualidade estética que 
perpassa as poesias e ensaios deste poeta brasileiro, convidando-
-nos a conhecê-lo. No entanto, mais do que desvelar seu amplo 
repertório literário-cultural, a autora evidencia sua preocupação 
com o fazer literário não meramente por meio dos comentários 
que tece a respeito desta temática, mas, também, “materializando” 
esta preocupação à medida em que elabora seu próprio texto. No 
seguinte excerto: “Não falo só nem particularmente dos fazedores 
de versos, pois há muito quem verseje sem que se veja um vero so-
pro que sério seja nesse versejar” (PEDROSA, 2007), é notável o 
cuidado com a seleção vocabular, a sonoridade e  o ritmo, cuidado 
esse que se evidencia em toda a produção literária da autora.

O diálogo intertextual que se evidencia nas crônicas de Pedro-

8 Disponível em http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/o-lance-
do-poema=f68805

http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/o-lance-do-poema=f68805
http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_ines_pedrosa/o-lance-do-poema=f68805


394

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

sa, bem como o cuidadoso trabalho com e na linguagem que nelas 
se observam são aspectos que encontraremos em dimensões ainda 
maiores em seus romances, como se as crônicas se constituíssem 
em uma espécie de laboratório para a experimentação das estraté-
gias e técnicas presentes em seus romances, como se os textos cro-
nísticos funcionassem como espaço de incubação de seus textos 
romanescos. Permeiam, no entanto, todos os seus textos um olhar 
agudo, engajado e comprometido com a realidade, e uma crença 
na força da palavra, concebida como instrumento de inserção no 
mundo e de possibilidade de atuação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crônicas de Inês Pedrosa revelam, como pudemos obser-
var, um exercício de intervenção social por meio do qual a autora, 
valendo-se da palavra, apresenta uma postura crítica e um olhar 
comprometido com as questões do contexto em que se insere.

Dentre as questões sobre as quais debruça seu olhar crítico e 
questionador encontra-se a importância da cultura e, mais espe-
cificamente, da literatura no contexto contemporâneo. A autora 
defende arduamente o texto literário em contraposição às inúme-
ras publicações sem nenhuma qualidade estética que nos são con-
tinuamente ofertadas. Além disso, revela, em suas crônicas, uma 
concepção de literatura como direito que deve ser garantido a to-
dos, haja vista constituir-se como elemento essencial à formação 
cidadã, dialogando, na defesa dessa concepção, com importantes 
críticos brasileiros.

Compartilhando com seus leitores os autores e obras que 
constituem a sua biblioteca pessoal, o que é feito por meio da 
apresentação deles em seus textos e também por meio dos diálo-
gos intertextuais que com eles estabelece, Inês Pedrosa, mais do 
que sugerir leituras, incita em seu leitor o senso crítico, ao mesmo 
tempo em que lança um olhar questionador à falta de espaço con-
cedido à literatura.

Quem chora crocodilescamente porque o povo não gosta de 
ler são as pessoas que não gostam de ler, mas estudaram o su-
ficiente para perceber que a leitura confere o poder insanável 
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da liberdade de espírito. Pessoas que erguem muros negros 
de estatísticas para vedar o acesso do condomínio de luxo do 
pensamento a outras pessoas – mesmo ou sobretudo quando 
quase não usam os relvados luxuriantes de páginas que lhes 
servem de paisagem. (PEDROSA, 2005).  

Reconhecendo na ausência deste espaço o atender de um in-
teresse daqueles que almejam a manutenção do poder, a autora vê 
nas crônicas um espaço de exercer seu civismo, tentativa esta que é 
feita por meio de um texto que, sem descuidar de seu trabalho com 
e na linguagem, é capaz de atingir o público-leitor e promover a re-
flexão, seja acerca da questão literária ou de tantas outras questões 
sociais que tanto carecem de um olhar crítico em nosso contexto.
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LUIZA DE MESQUITA: O MAR INALCANÇÁVEL

Diogo Ballestero Fernandes de Oliveira1

Preferimos, antes de iniciarmos a nossa fala propriamente dita, 
dar voz à autora, objeto de nossa exposição, por meio da leitura 
do poema, corpus de nossa análise. Deste modo, todos terão uma 
primeira impressão do texto, antes de serem “contaminados” por 
nossa leitura. A seguir, o poema:

 Egoísmo

Olha...
Já viste aquela mulher preta chorando na praia? 
Já viste o que tem vestido...
Vestido? – farrapos!

E o corpo dela...  
Corpo? – ossos!

E o filho que tem no colo...  
Filho? – fome!

Já viste aquela mulher preta chorando na praia? 
Eu já...
Mas prefiro não ver...

Quero antes fechar os olhos
Quero antes embarcar  
e perder-me
no mar alto de meus sonhos!

Lá onde não chega nunca  
nem o eco
nem a imagem
das mulheres pretas chorando na praia  
ou das brancas
ou dos filhos  

1 Doutorando em Literatura Portuguesa e Africanas de Língua Portuguesa, do 
Programa de Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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ou da fome
ou da Terra!
   Luiza de Mesquita2

Para apresentar Luiza de Mesquita3, absoluta desconhecida do 
público presente, elegemos para a nossa fala o poema “Egoís-
mo”4, porque se afasta, sem se afastar de todo, de sua poética. 
Luiza de Mesquita, portuguesa dos Açores, cuja produção poéti-
ca se deu na segunda metade do século XX, e cuja publicação, em 
língua portuguesa, se deu inteiramente no Brasil, tem no mar 
e no próprio “eu” toda a convergência de sua poesia. O título 
“egoísmo” é a consciência da autora não apenas em relação ao 
poema em questão, mas em relação a toda sua obra. Luiza delibe-
radamente elege o mar como refúgio para a vida. E é neste sen-
tido que o poema “egoísmo” está perfeitamente inserido em sua 
poética. No que ele se afasta do restante de sua produção poética? 
Afasta-se, por completo, quando olha para o outro. Luiza nunca 
olha para o outro. Luiza pertence ao filão de poetas, tal qual um 
Fernando Pessoa ou Florbela Espanca, poetas para os quais o “eu” 
é mais importante do que o tu e o ele, mais importante do que o 
mundo. Isto posto, é a mesma autora: o mar, sempre o mar como 
a única maneira possível de vida. No entanto este não é o mar do 
marinheiro, este é um  mar  contemplável,  porém  não  navegável.  
Dizemos  contemplável, porque  a  autora  parece  muitas  vezes  
se  colocar  defronte  ao  mar,  em qualquer praia, porém não nave-
gável por dois motivos: 1- Luiza nunca está no mar. 2- O mar, em 
2 Em bibliografia.
3 Nascida na Horta, cidade da Região Autônoma dos Açores, depois de concluir os 
estudos secundários no Liceu local, migra para a capital portuguesa, com o objetivo 
de cursar Letras na Universidade de Lisboa. Não conclui o curso em Lisboa, mas 
opta por cursar letras francesas na Alliance Française, em Paris. Regressa a Lisboa, 
diploma-se em Turismo, no Instituto de Novas Profissões. Posteriormente, torna-
se funcionária da embaixada norte-americana em Lisboa, ofício exercido por oito 
anos, e em 1972 migra para o Rio de Janeiro, ainda na condição de funcionária da 
embaixada, e exerce o cargo de assistente cultural. No Rio de Janeiro, Luiza começa 
a publicação de sua obra poética.  
4 “Egoísmo” se encontra em Mar Incerto. A obra poética completa de Luiza de 
Mesquita foi publicada sob os seguintes títulos: Ondas de Maré Cheia (1973), Mar 
incerto (1975), Areias Movediças (1976), Tempo de Mar, Tempo de Amar (1977), Caminhos 
de Mar (1981), Bateau de papier (1984), Cantigas de Mar e Bem-Querer (1985), Mar de 
Sempre Açores (1987) e Ciclone (1994). 
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Luiza, é sempre representado como metáfora da infância perdida, 
ou como espaço que se opõe à cidade, é a metáfora de um mundo 
sem as dores próprias das relações humanas. O mar, em Luiza, 
sempre é a metáfora da fuga. A autora se coloca, muitas vezes, 
como um devoto desesperado diante de uma imagem a rogar 
ajuda, porém a imagem nela, ou a divindade, em si, seria o mar, 
pois é para o mar que ela lança todos os seus rogos desesperados. 
Seria oportuno trazer agora as palavras de Mircea Eliade sobre 
“religião”, “desespero” “crença”:

É a experiência religiosa que funda o mundo, e mesmo a reli-
gião mais elementar é, antes de tudo, uma ontologia. Em ou-
tras palavras, na medida em que o inconsciente é o resultado 
de inúmeras experiências, não pode deixar de assemelhar-se 
aos universos religiosos. Pois a religião é a solução exemplar 
de toda crise existencial, não apenas porque é indefinidamen-
te repetível, mas também porque é considerada de origem 
transcendental e, portanto, valorizada como revelação rece-
bida de um outro mundo, trans-humano. A solução religiosa 
não somente resolve a crise, mas ao mesmo tempo, torna a 
existência “aberta” a valores que já não são contingentes nem 
particulares, permitindo assim ao homem ultrapassar as si-
tuações pessoais e, no fim das contas, alcançar o mundo do 
espírito. (ELIADE, 2001, p.171)

Ao nível da expressão poética, Deus não é uma presença em 
Luiza de Mesquita. Se há algum tipo de invocação em sua poesia? 
Sim, apenas para o mar. Estamos de acordo com Eliade, quando 
diz que “o inconsciente é o resultado de inúmeras experiências”, 
e, deste modo, é de se crer que as experiências mais impressivas na 
vida de Luiza se deram no mar, ou sempre o tiveram como paisa-
gem circundante. É verdade que quando se fala de arte, há sempre, 
ou, pelo menos, muitas vezes, um projeto friamente planejado por 
parte do artista, seja como for, o mar é o tema a dar unidade à 
produção poética de Luiza de Mesquita. Em uma aproximação ao 
filósofo romeno, quando nos diz que “a religião é a solução exem-
plar de toda crise existencial”, se aceitarmos tal pensamento, terí-
amos aí a explicação da angústia sem fim de Luíza? Não sabemos, 
mas o que podemos dizer é que a sua angústia não busca em Deus 
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qualquer conforto, mas, sim, e, tão somente, no mar. Ainda com 
Eliade, este nos diz que “a solução religiosa não somente resolve 
a crise, mas ao mesmo tempo, torna a existência “aberta” a valo-
res” que permitem “ao homem ultrapassar as situações pessoais 
e, no fim das contas, alcançar o mundo do espírito”, Luiza não 
alcança, nem parece almejar qualquer mundo espiritual. Não seria 
justo também dizer que o mar em Luiza cumpre a função de Deus, 
não há qualquer tipo de divinização do mar em sua poesia, mas 
podemos dizer que ela lança suas angústias ao úmido elemento, tal 
qual um devoto faz para com Deus. Para seu malogro, o mar em 
suas vagas lhe devolve todas as dores. A sua relação com o mar é 
realmente interessante, porque Luiza não lhe dá voz, tal qual faria 
uma mocinha desesperada de cantiga d’amigo, mas tão somente 
encontra em suas águas a imensidão para a qual confidencia as suas 
angústias ditas a mais ninguém. 

No poema aqui eleito para apresentar esta portuguesa que fin-
dou seus dias na cidade do Rio de Janeiro, à beira mar, posto que 
era moradora da zona sul carioca, Luiza mais uma vez busca 
a fuga, só que desta vez não de si, nem de suas relações sociais 
sempre angustiantes, mas, sim, do olhar para o outro. Repetimos: 
Luiza, no que atesta sua poesia, nunca olha para o outro. Desta vez 
olhou, e não suportou olhar:  “Já viste aquela mulher preta cho-
rando na praia?/  Eu  já.../  Mas prefiro não ver...” Toda vez que 
expressa um estado de angústia, e suas angústias são quase sempre 
de caráter ontológico, é em um imaginário de mar, e não em um 
mar concreto, ou aquático, que ela se refugia. Aqui, nesta an-
gústia pelo outro, por uma desconhecida “mulher preta chorando 
na praia”, também será em um mar imaginário que Luiza de Mes-
quita buscará refúgio. Encontra a autora o tão almejado refúgio? 
O título do livro pode já indicar a resposta: “Mar Incerto”. E não 
é incerto, porque sujeito às variações de maré, incerto, porque inal-
cançável. Todo o movimento de sua escrita segue o mesmo curso: 
a angústia que busca no mar o cessar de seus incômodos de alma, 
mas como este mar não é possível de ser habitado, posto que 
metafórico, a angústia não cessa, nem o movimento repetitivo da 
autora buscando nele aplacar as suas dores.  Luiza de Mesqui-
ta é uma espécie de mar, mas que, diferente de seu irmão salgado, 
que anseia pela terra, esta sua irmã de carne anseia pelo mar. E 
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se em cada poema é um “eu” angustiado em sua existência que 
busca o mar, aqui, especificamente, é um “eu” que ao ver uma 
mulher em farrapos, ao ver uma mulher em ossos, ao ver um 
filho em fome, busca ainda o mar, porque este mar, que não é o 
meu nem o teu, este mar é um mar: “onde não chega nunca/ nem 
o eco/ nem a imagem/ das mulheres pretas chorando na praia/ ou 
das brancas/ ou dos filhos/ ou da fome/ ou da Terra!” 
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PARA (O) ALÉM DA ADAPTAÇÃO: AS REMISSÕES 
LITERÁRIAS DO FILME O ESTRANHO CASO DE 

ANGÉLICA DE MANOEL DE OLIVEIRA

Edimara Lisboa1

No filme de roteiro original O Estranho Caso de Angélica (2010), 
do cineasta português Manoel de Oliveira, indicações e citações li-
terárias, tais como o segundo terceto do soneto “No Céu, se existe 
um céu para quem chora” de Antero de Quental, a capa da bio-
grafia romanceada de São Paulo, de Teixeira de Pascoaes e a parte 
16 do poema “Sarça ardente”, que fecha o livro As encruzilhadas de 
Deus de José Régio, intensificam a atmosfera de mistério do texto 
fílmico e convergem com a concepção de fantasmagoria de Ma-
noel de Oliveira, de modo que essas remissões literárias ocupam 
papel central na tecitura do filme e ajudam a ilustrar as dimensões 
conceituais do projeto estético oliveiriano.

Resgatando as origens do cinema e o desejo de acrescer mo-
vimento às imagens fotográficas, a trama d’O Estranho Caso gira 
em torno da paixão Isaac, um fotógrafo de arte, pelo fantasma de 
Angélica, a bela morta despertada diante e por meio de sua câmera 
fotográfica. Trata-se, aqui, de uma fábula que ilustra o conceito oli-
veiriano de cinema como arte da fantasmagoria, “como fantasma 
da coisa filmada” (OLIVEIRA, 2007, p. 96), que remete ao prin-
cípio de que a imagem em movimento em contraponto à imagem 
fixa destaca que a coisa que vemos mexer está viva, no caso de um 
ser, ou ativa, no caso de um objeto. Mas essa coisa que se mexe não 
existe de forma concreta. É apenas o efeito de uma ilusão ótica. 
É incorpórea como uma miragem ou um sonho. Mas se Angélica 
pode se mexer no universo imaterial, feito de luz, da objetiva, e no 
seu prolongamento físico, que é a foto revelada, isso significaria 
que existe vida após a morte? Haveria futuro amoroso entre Isaac 
e Angélica? De fato, a imagem fixa da morta devolve-lhe a vida ao 
fazer mover, transfigurando a realidade visível a olho nu.

Filme que saiu da gaveta depois de quase sessenta anos das 
1 Doutoranda/USP (Programa de Pós-graduação em Estudos Comparados de 
Literaturas de Língua Portuguesa).
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primeiras versões do roteiro, já quatro vezes publicado em volume, 
em edições portuguesas e francesas, O Estranho Caso de Angélica é 
inspirado em uma experiência pessoal de Manoel de Oliveira, que 
no início dos anos 1950 foi solicitado por familiares a tirar fotogra-
fias de uma jovem parente que havia acabado de morrer. O insólito 
da situação, somado às belas imagens que ficaram da jovem morta 
suscitaram o enredo de uma história de amor impossível, cerceada 
pelas fronteiras entre vida e morte, mediada pelo dispositivo foto-
gráfico e mediadora dos intercâmbios entre cinema e fotografia, 
pois O Estranho Caso de Angélica é antes de tudo uma discussão me-
talinguística sobre o conceito de fotogenia de Jean Epstein, segundo 
o qual a principal diferença entre a fotografia e o cinema é que o 
cinema é “escrita de luz”, é arte de construção de um pensamento, 
como a literatura, o que lhe garantiria uma potencialidade reflexi-
va muito particular, tendo em conta a aposta de Epstein na ideia 
de que o olho mecânico da câmera “enxergaria melhor” e estaria 
“‘mais bem’ armado do que o olho humano” (AUMONT, 2012a, 
p. 71) e, por isso, poderia ser um instrumento importante na abor-
dagem das grandes questões da história do pensamento filosófico.

O advento do vídeo e da fotografia digital tornou o clique fo-
tográfico um procedimento tão corriqueiro que o ato de fotogra-
far (ou filmar), em si mesmo, já pouco chama a nossa atenção ou 
interesse, mas é válido lembrar que houve comunidades que não 
se deixaram fotografar por acreditarem que a película, ao captu-
rar a luz que emana dos seres, era também capaz de aprisionar a 
alma. Susan Sontag comenta em Sobre a fotografia que Balzac supos-
tamente tinha semelhante temor do daguerreótipo, pois alegava 
que “todo corpo, em seu estado natural, era feito de uma série de 
imagens fantasmáticas sobrepostas [...], por conseguinte, qualquer 
operação daguerriana havia de se apoderar de uma das camadas 
que tinha em foco, destacá-la e usá-la” (SONTAG, 2004). Em A 
câmara clara, Roland Barthes discute a prática oitocentista de se 
fotografarem cadáveres destacando: “a confusão perversa” entre o 
real e o vivo que se pode depreender dela, uma vez que “o cadáver 
está vivo enquanto cadáver: é a imagem viva de uma coisa morta” 
(BARTHES, 1984, p. 118). Há num cadáver grande potencial fo-
togênico, pois se trata de um corpo humano tornado objeto por 
sua fixidez. O cadáver de Angélica, antes de seu despertar, posa 
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para a foto como uma modelo profissional, que respeita a duração 
da pose. Nesse aspecto, toda pessoa fotografada é um cadáver em 
potencial, toda fotografia envolve aquilo que Barthes denominou 
“o regresso do morto”, pois as fotografias são tiradas para sobre-
viver a seus modelos. 

Na “Pequena história da fotografia”, Walter Benjamin destaca 
que, diferente dos quadros de retratos, toda foto de uma pessoa 
“reclama com insistência o nome daquela que viveu ali, que tam-
bém na foto é real, e que não quer extinguir-se na ‘arte’” (BEN-
JAMIN, 1996, p. 93). De modo semelhante, Susan Sontag discute 
a relação entre aquele que fotografa e aquilo que é fotografado, 
acentuando que “tirar uma foto é participar da mortalidade, da 
vulnerabilidade e da mutabilidade de outra pessoa (ou coisa)” 
(SONTAG, 2004). Especialmente no tempo do analógico, e apesar 
das possibilidades de efeitos especiais, diante de uma foto sobre-
vém a convicção de que o seu conteúdo necessariamente isolou, 
na continuidade do tempo e do espaço, um fragmento da vida. É 
um duplo fantasmático desse fragmento. Ao fotógrafo seria então 
concedido o poder de fixar a realidade, retirando, com o clique, 
certo momento do fluxo da temporalidade.

Tendo em conta essa importância do fotógrafo para a densi-
dade expressiva da foto tirada, vale à pena observar o processo de 
construção da personagem do fotógrafo d’O Estranho Caso. É em 
torno da apresentação desse sujeito a quem foi concedido o vis-
lumbre da vida após a morte que as remissões literárias aparecem 
em toda a sua potencialidade sugestiva, ajudando a caracterizar 
uma personagem especialmente sensível ao transcendente. Isaac 
é um judeu sefardita que, na planificação original, se escondia da 
perseguição nazi e por esse motivo estava hospedado na cidade 
de Peso da Régua, na região do Douro, e que, na atualização para 
2010, teria acabado de retornar do exterior, onde estava envolvido 
no ramo petrolífero, de modo que poderia ter sido prejudicado 
pelo crack financeiro de 2008-2009. Isolado numa modesta pensão 
em Peso da Régua, Isaac ocupa-se com radioamadorismo, leituras 
de poesia metafísica e fotografias a preto e branco das reminiscên-
cias do trabalho manual na viticultura nortenha quando é chamado 
de atropelo numa madrugada chuvosa para tirar as últimas foto-
grafias de Angélica devido à urgência da situação: a morte súbita 
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da jovem e à ausência do fotógrafo da cidade. Em remissão a uma 
época em que os fotógrafos eram os únicos detentores do aparato 
fotográfico.

Não é, portanto, a um fotógrafo comum que ocorre a expe-
riência de ver despertar a morta enquanto fotografa o cadáver, 
como se tivesse testemunhado o momento exato em que a alma se 
desprenderia do corpo. Interpretado por Ricardo Trêpa, neto e du-
plo de Oliveira, devido a semelhança física entre avô e neto, bem 
como à consanguinidade, Isaac já procurava um mundo-imagem 
capaz de resistir à passagem do tempo antes de ser colocado diante 
do mistério de Angélica. Intelectual recluso, ele decide guarda para 
si o “estranho caso” e torna-se ainda mais distante e reservado, de 
modo a ser ele a merecer (na tessitura do filme) o adjetivo “estra-
nho”, nos comentários que suscita entre os demais personagens 
fílmicos. 

Aliás, vários aspectos de caracterização do personagem do 
fotógrafo retomam o sentido etimológico da palavra estranho. Ele 
vem do estrangeiro, onde estava envolvido com o ramo petrolífero. 
Ele é o que é de fora, está há pouco tempo na pequena cidade. Ele 
é excêntrico, por seu caráter ensimesmado. Além disso, é judeu, e, 
portanto, tem uma religião que o diferente dos demais. Inclusive 
os espaços ocupados por Isaac são não lugares, com os quais não 
tem relação identitária:  o quarto transitório de pensão; a mansão 
onde requerem seus serviços, mas o recebem como desconfiança; 
a Igreja Católica que visita sem compartilhar as crenças; as vinhas 
que explora clandestinamente com sua máquina fotográfica. Isaac 
parece vagar sem destino certo, como um fantasma, ou como o 
mendigo que insistentemente pede-lhe esmolas, e é somente nas 
fotografias reveladas que pendura no quarto de pensão que ele 
parece encontrar alguma sensação de pertencimento.

Talvez a condição de desterrado é o que tenha possibilitado 
a Isaac o vislumbre da vida após a morte, que ele já procurava, 
visto que, nesta cena em que o personagem Isaac é apresentado, 
os ruídos desagradáveis do rádio amador – somados à capa do São 
Paulo de Teixeira de Pascoaes; à imagem do anjo em ilustração de 
Manuel Ribeiro de Pavia para As encruzilhadas de Deus de José Régio 
e à leitura do excerto do poema “Sarça ardente” – criam uma at-
mosfera de invocação do sobrenatural. Como se pedisse por uma 
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visão comprovadora da vida após a morte, Isaac recita os versos de 
José Régio momentos antes de ser convidado a tirar as fotografias 
de Angélica: “Anjos! abri-me os pórticos dos céus”. E volta a de-
clamar esses versos em forma de prece, diante da capela da Quinta 
das Portas, no dia em que vai entregar as fotos reveladas à família. 
Nesse sentido, o nome da quinta é também bastante sugestivo, 
pois Isaac recita os versos de Régio sempre diante de “pórticos ce-
lestiais”, seja claramente emoldurado pelas “portas abertas” da ca-
pela desalinhada devido ao cortejo fúnebre, seja em contraplano à 
porta da sacada do quarto da pensão, onde o fantasma de Angélica 
virá mais tarde convidá-lo a soltar-se do corpo para experimentar 
um voo espiritual sobre as águas do Douro.  

Estrategicamente colocados lado a lado na mesa de trabalho de 
Isaac, livros como o volume de Contos de Eça de Queirós (onde foi 
publicado “Singularidades de uma Rapariga Loura”, que Oliveira 
adaptou no ano anterior) e a biografia Camilo: o drama da sua vida 
de Sousa Costa (que foi consultada para as pesquisas do filme O 
Dia do Desespero) são deitados ao chão – num “gesto iconoclasta de 
emancipação do realizador face à literatura”, na interpretação de 
António Preto, especialista em Oliveira, para esta cena (PRETO in 
ARAÚJO, 2014, p. 114) – e ao serem recuperados esses volumes 
dão a ver, primeiro, um livro de divulgação do Museu do Douro 
em Peso da Régua, que ajuda a explicar o interesse daquele homem 
de fora pelos trabalhos nas vinhas, passando pelo São Paulo de Tei-
xeira de Pascoaes, para então se concentrar na ilustração do anjo, 
que motiva a leitura do poema de Régio.

É curioso um fotógrafo judeu estar lendo a biografia romance-
ada de São Paulo, o discípulo póstumo, que ficou temporariamente 
cego depois de ter uma visão de Cristo. Em entrevista, Manoel de 
Oliveira ressaltou uma frase de São Paulo aos Coríntios que con-
sidera uma das ideias mais fortes do Cristianismo: “Se Cristo não 
ressuscitou, toda a nossa fé é vã” (OLIVEIRA in ARAÚJO, 2014, 
p. 145). Mas na obra de Teixeira de Pascoes, a figura de São Paulo 
ajuda a desenvolver a ideia de que Cristo é, na verdade, o remorso 
de Deus personificado, uma vez que seu sacrifício não despertou 
imediata redenção da humanidade, fazendo necessária a atuação 
de um homem de fora, mergulhado no pecado e na culpa, como 
Saulo, para mediar o plano da salvação. Figura do arrebatamento 
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do homem em direção à divindade, o São Paulo de Teixeira de 
Pascoaes é “um homem abalado pela súplica de um Deus aflito”, 
“um homem a quem Deus pediu misericórdia”, de maneira que 
compõe uma espécie de apelo a todos os candidatos a heróis e san-
tos, loucos e poetas, dispostos a correr atrás do impossível, como 
Isaac mostra ser, já de partida.

Finalmente, a epígrafe do filme, retirada dum soneto da faceta 
transcendentalista de Antero de Quental – o poeta que se suicidou 
de costas para um muro de convento onde estava pintada uma 
âncora com a inscrição “Esperança” – concentra a proposta meta-
linguística d’O Estranho Caso ao remeter para a duração aquilo que 
é imaterial e, assim, coincidir com a ideia de que o cinema seria um 
fantasma da coisa filmada. O encontro amoroso no cinema, pen-
sado como fantasmagoria, poderia “não mais findar” nos “celestes 
vales” da reprodutibilidade técnico-mecânica. Um amor iniciado 
no plano dos espectros por ventura suplantaria a impossibilidade 
de atingir em vida o amor absoluto, um dos principais leitmotive 
do cinema de Oliveira. Se bem que na cena da tertúlia científica 
durante o café da manhã na pensão, há uma remissão jocosa à 
teoria da antimatéria, segundo a qual a matéria seria anulada caso 
se fundisse com sua antimatéria correspondente, fusão essa que 
resultaria num aproveitamento perfeito de energia. Essa remissão 
introduz a possibilidade de que a relação entre Isaac e Angélica 
estaria fadada a durar apenas um instante e depois desaparecer 
sem deixar vestígios. Uma curiosidade sobre esta cena é que a dis-
cussão aparentemente séria e acadêmica baseia-se em um suposto 
compêndio científico intitulado Os sete mosquitos do Apocalipse, clara-
mente fictício, pois sua autoria é atribuída ao jornalista e roteirista 
português Rui Cardoso Martins, com quem Manoel de Oliveira 
trocava impressões sobre o problema da crise econômica, também 
mencionada na cena. 

Há ainda a possibilidade de questionamento sobre a idoneida-
de do testemunho de Isaac, pelos olhos de quem o espectador tem 
acesso ao estranho caso de Angélica. Será que a película capturou 
a alma desprendida de Angélica, ou será tudo alucinação de Isa-
ac? Observando que seu hóspede “tem vindo a se tornar muito 
estranho”, dona Justina, a dona da pensão, indaga se não estaria 
ele sob efeito de bruxismo, e os demais hóspedes questionam-lhe 
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a sanidade mental. Consequência da loucura ou do contato com 
o sobrenatural, o certo é que, apaixonado por um fantasma que 
continua a visitá-lo, e que ele contempla simultaneamente com ale-
gria e terror, Isaac toma consciência da sua impotência diante dos 
segredos da vida e dos meandros da arte fotográfica.

Se o cinema é fantasmagoria, “uma maneira de fixar o espírito” 
(OLIVEIRA in BAECQUE; PARSI, 1999, p. 65), ele é o duplo 
dos gestos e convenções que estão presentes na realidade física. E, 
por isso, ele pode nos perguntar para que serve a vida, ou o que é 
a arte. A noção oliveiriana do cinema como arte da fantasmagoria 
vem do entendimento de que, diferente do teatro ou da literatura, 
da pintura ou da música, o cinema (e também a fotografia) não 
teria matéria própria, mas trabalharia com pedaços capturados de 
materiais preexistentes. Desse modo, o cinema captaria um duplo 
das outras artes, e mesmo da própria realidade, para composição 
de suas narrativas. Cada filme seria a síntese imaterial, fantasmática 
(mas artisticamente trabalhada via enquadramento e montagem), 
de matérias que lhe são alheias. O momento da filmagem seria, 
então, uma experiência teatral, o teatro posto e composto para a 
câmera. Se existe uma matéria cinematográfica, nesse sentido, ela 
seria a película fílmica. Mas mesmo essa tem sucumbido às faci-
lidades do digital e às possibilidades da computação gráfica, que 
fazem com que o cinema venha se tornando uma arte cada vez 
mais imaterial.

Manoel de Oliveira propôs e praticou uma forma de fazer ci-
nema que leva em conta a curiosidade e o desejo de saber, desper-
tando dúvidas e provocando dissidências, mais do que cristalizan-
do convicções. Um cinema que provoca reflexão, uma “escrita de 
luz”, que faz pensar. Que acolhe as transformações técnicas – a 
inserção do som, a cor, o digital, a computação gráfica – como no-
vos mecanismos de despertar o jogo mental do questionamento. 
A história de produção O Estranho Caso de Angélica e as reflexões 
de Manoel de Oliveira sobre a arte cinematográfica acabam por 
compor um convite à reflexão sobre os rumos do cinema do sécu-
lo XXI e sobre a importância do próprio processo reflexivo duma 
“escrita de luz” para desenvolvimento da aura benjaminiana, sem 
a qual o cinema estaria fadado a se transformar num fantasma dele 
mesmo.
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MULHER DE BIGODE NEM O CÃO PODE: 
MACHISMO EM CAMILO CASTELO BRANCO

Edson Santos Silva1

1. CAMILO CASTELO BRANCO, A “ESTRELA FUNESTA”

Acerca de Camilo Castelo Branco (1825-1890) tem sido co-
mum a crítica afirmar que ele foi uma figura proeminente da cha-
mada Segunda Geração Romântica em Portugal. Esta afirmação 
foi construída levando-se em conta três fatores: a) o temperamen-
to do autor; b) o número significativo de suas obras; c) o público 
leitor de suas obras. O primeiro item pode ser analisado tendo 
em consideração a vida atribulada, aventurada e trágica do autor. 
Órfão de pai e mãe aos dez anos, segue para Trás-os-Montes e lá 
vive, inicialmente, com uma tia, e depois com uma irmã. Ainda em 
Trás-os-Montes, estudará com um certo Pe. Azevedo. Com de-
zesseis anos, casa-se com Joaquina Pereira, mas o casamento dura 
muito pouco. Em seguida, parte para Coimbra, no afã de cursar 
Medicina, curso que não chega a concluir. Em 1848, vai ao Porto, 
onde conhece e se apaixona por Patrícia Emília. Nesse ano, inicia 
sua vida literária e suas aventuras amorosas/escandalosas; basta 
lembrar do caso que teve com Isabel Cândida, freira do Convento 
de São Bento da Ave-Maria, no Porto. Em 1850, Isabel Cândida 
conheceu Camilo Castelo Branco, com quem manteve uma rela-
ção amorosa. Diz-se que Isabel era rica, chegando mesmo a subs-
crever quatro volumes de Poesias de Camilo, em 1853. Como já era 
de se esperar, Camilo também não aguentou esta relação. Quando 
abandonou Isabel, já se apaixonara por Ana Plácido. Vale salientar 
que o conhecimento da vida num convento, que Camilo tão bem 
descreve em algumas obras, talvez seja fruto de relações como essa 
com Isabel Cândida. Entre os anos de 1850 e 1852 dois aconteci-
mentos marcaram sua vida: pensa em ser padre, mas, tomado por 
uma crise religiosa, desiste da ideia; conhece e se apaixona por 
uma mulher casada, Ana Plácido, a mulher fatal, e nesse momento 
1 Professor doutor em Literatura Portuguesa- Unicentro- Irati/Pós doc. USP
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começa seu inferno amoroso, que durará até 1859, quando Ana 
Plácido abandona o marido, Manuel Pinheiro, para se unir a Cami-
lo. O casal é preso, e, em 1861, após serem absolvidos, passam a 
viver juntos. Com a morte do ex-marido, a viúva herda uma quinta 
em São Miguel de Seide, onde o casal passa a viver junto. Para sus-
tentar a família, a esposa e três filhos, um dos quais do casamento 
anterior de Ana Plácido, Camilo passa a trabalhar, leia-se, escrever 
muito para sobreviver. 

Segundo item: o número significativo de suas obras. Pode-se 
asseverar peremptoriamente que Camilo Castelo Branco foi o pri-
meiro escritor português a viver de seu ofício, ou seja, da escrita. 
Em 1851, publica Anátema, dando início à sua carreira de nove-
lista. A partir de então, até 1890, escreverá mais de cento e oitenta 
volumes nos mais variados gêneros: poesia, teatro, crítica literá-
ria, jornalismo, folhetim, historiografia, epistolografia, romance, 
conto. Mas foi no gênero novela que Camilo notabilizou-se, e nas 
palavras de Massaud Moisés (2008, p. 204): “ganhou forças para 
resistir à análise crítica do tempo”. Quatro anos antes de sua mor-
te, 1890, Camilo faz a seguinte declaração:

Os incuráveis padecimentos, que se vão complicando todos 
os dias, levam-me ao suicídio – único remédio que lhes posso 
dar. Rodeado de infelicidades de espécie moral, sendo a pri-
meira a insânia de meu filho Jorge, e a segunda os desatinos 
de meu filho Nuno, nada tenho em que me ampare nas con-
solações da família.  (Apud COELHO, 2001, p. 264)

Faltou citar a terceira causa do seu suicídio – a sífilis, que o 
deixou cego. 

Terceiro item. O público leitor das obras de Camilo à épo-
ca possuía relação direta com o folhetim, gênero que nasceu na 
França, no século XIX, e tinha como objetivo expandir o número 
de leitores por meio de narrativas que levassem entretenimento e 
deleite ao público. O resultado dessa fórmula foi o aumento de 
assinaturas e vultosos lucros aos donos de jornais, bem como fama 
aos escritores. Em Portugal, o folhetim teve, em Camilo, seu me-
lhor representante, e fez dele o primeiro escritor profissional em 
terras lusas. Jacinto Prado Coelho, na obra Introdução ao Es-
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tudo da Novela Camiliana, assevera que as novelas camilianas 
sempre tiveram em Portugal grande aceitação do público, e frisa: 
“mas o êxito de Amor e perdição é que lhe deu consagração defi-
nitiva, no momento em que a opinião ainda vibrava com o drama 
passional do escritor, o romanesco da sua estada no cárcere e o 
escândalo do processo por adultério”. (COELHO, 2001, p. 262). 
Samir Savon (1997, p.35) o chama de Estrela Funesta e arremata a 
vida de Camilo nos seguintes termos: 

do nascimento bastardo, quando o Romantismo vinha a lume 
(...) ao suicídio (...) biografia pautada em lances de folhetim. 
Com trechos românticos numa fase; noutra realistas. No ca-
pítulo de amores, então, foi de descabelamentos ultrarromân-
ticos à calvície realista, provando noites de taverna, noivado 
de sepulcro, mancebia freirática para final feliz de quanta 
novela, conhecer o sacrossanto fastio do amor burguês no 
colo plácido de uma paixão adulterina. Paradoxos do amor 
de perdição que salva. Pater-Familias, cabeça do casal, tinha 
agora, no coração do lar, o estômago (seu e dos seus) a roncar 
comezinhas exigências.

2. MACHISMO: ALGUMAS PALAVRAS 

A síntese a seguir, a respeito da virilidade no Ocidente, é fruto 
da leitura da obra História da virilidade (2013), sob a direção 
de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, obra 
composta de três volumes e fundamental para o estudo acerca 
do tema da pesquisa, ou seja, o machismo. O resumo será funda-
mental para adentrar-se em duas obras de suma importância para 
o entendimento do termo machismo em terras lusas: Carta de 
Guia de casados, de D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666), 
publicado em 1651, e A cartilha do Marialva, de José Cardoso 
Pires (1925-1998). Com estes dois livros e a leitura dos volumes 
da História da virilidade será possível verificar de que modo a 
Carta de Guia de casados definiu, desde o século XVII,  regras 
comportamentais, morais e conservadoras. Em seguida, analisar 
como tais regras se apresentam na novela A queda dum anjo, de 
Camilo Castelo Branco. 
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2.1 VIRILIDADES GREGAS

Virilidade e, consequentemente, machismo, é um discurso 
construído. Algumas características do macho na Grécia Anti-
ga: capacidade de impor seu desejo sexual, força brutal, violên-
cia excessiva, coragem física, excessos, acesso à palavra política, 
de suma importância para o protagonista da obra A queda dum 
anjo, Calisto Elói. A Grécia Antiga, portanto, impôs um modelo 
estético à cultura ocidental, claramente notado na Carta de guia 
de casados. Esse modelo, revisto por Dom Francisco de Melo, 
no século XVII, exigia do homem: força física, participação nos 
esportes e em competições, participação na guerra, vista como 
forma de exprimir sua virilidade/macheza, realização dos dese-
jos sexuais (inclusive com homens, desde que a relação seja como 
ativo e nunca como passivo), bebedeira como regra durante reu-
niões entre homens (os banquetes eram tidos como locais ideais 
para sedução). O macho grego casava-se visando geralmente a fins 
políticos e econômicos; o conceito de amor deve ser relativizado, 
busca de filhos, uma vez que cabia ao macho se perpetuar em ou-
tros machos, exercer seu poder masculino sobre a mulher, a família 
e os escravos, sem limites; o macho intervinha pouco na educação 
dos filhos; ele era mais solicitado a vigiar a educação do menino, 
obrigação de prover o sustento da casa. Apenas a morte era o cal-
canhar de Aquiles do macho: a boa morte era a morte na guerra. 
O choro é interditado ao macho. Mesmo diante da morte de um 
filho, o homem grego precisava se esforçar em manifestar-se de 
maneira discreta. Manifestação excessiva de dor era algo inerente 
às mulheres.

2.2 VIRILIDADES ROMANAS: VIR, VIRILITAS, VIRTUS. 
QUESTÕES DO LÉXICO

No livro em questão, o termo homo vem do latim homo. Desig-
nava tanto o varão quanto o membro masculino. Com o tempo, a 
palavra virilidade evoluiu e passou a designar tanto a idade do ho-
mem, quanto os órgãos masculinos. Características do macho na 
Roma Antiga: porte de barba, deflorar virgens, passar pelo bordel 
antes de casar, assumir a toga viril, ter pênis grande, ter a maturida-



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

413

de plena, penetrar sexualmente, ou seja, nunca sendo passivo nas 
relações com homens, expor o corpo à vista dos outros, ter a tez 
e o corpo bronzeados- a brancura era sinal de feminilidade- a caça 
e a guerra eram domínios do macho, depilar-se era condenável ao 
macho, ter pernas depiladas era proeza de homens passivos, ar 
severo, sobrancelhas franzidas, tosão hirsuta, vestes escuras; a viri-
lidade se manifestava na guerra, a vitória era de penetração sexual, 
respeito à disciplina, desprezo à dor e à morte, dominar a mulher, 
o outro e o estrangeiro, nunca manifestar sentimentos. Em relação 
à primeira caraterística do macho na Roma antiga, a barba, interes-
sa observar como Camilo Castelo Branco, na novela em questão, 
se valeu da pilosidade, não só a barba, mas também os cabelos para 
colocar em “cena” a diferença entre os sexos. De um lado, a po-
tência da barba – não por acaso o nome do protagonista é Calisto 
Elói de Silos e Benevides Barbuda (grifos nossos) -, a representar 
virilidade, o macho. De outro, a exibição da feminilidade, a delica-
deza da mulher com os cabelos.

2.3 O UNIVERSO BÁRBARO: MESTIÇAGEM E TRANS-
FORMAÇÃO DA VIRILIDADE

O capítulo descreve como os romanos viam os chamados 
“bárbaros” que invadiram e arruinaram o Império Romano. Ca-
racterísticas do macho bárbaro: manusear lança e escudo, coragem 
e disciplina, amor pela guerra, desprezo ao luxo; a morte na guerra 
coroava uma bela existência; cabelo encaracolado, despenteado; 
continência sexual, agricultura e artesanato são coisas de mu-
lher; o bárbaro vivia no ocaso, comida simples, seu prazer era o 
combate. No século VIII, graças aos carolíngios, nasce um novo 
modelo de varão/macho. Passa-se, então, a utilizar massivamente 
o cavalo na guerra. Solidificação da cavalaria. A esposa do protago-
nista da novela A queda dum anjo, Calisto Elói, cujo nome é D. 
Teodora Barbuda de Figueroa, possui profissão considerada coisas 
de mulher, ou seja, ela é agricultora.
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2.4 O MEDIEVAL: A FORÇA E O SANGUE

Características do macho na Idade Média: ser fiel à palavra, ser 
clemente, jurar em nome de Deus, provar coragem, morrer de for-
ma heroica. O macho tem uma forma de se comportar. Trata-se 
de uma aparência, um modelo inconsciente ou conscientemente 
imitado e reverenciado. Ser macho é possuir um conjunto de qua-
lidades. Os antigos heróis da literatura, como Guilherme de Oran-
ge, tinham força muscular, corpulência, ostentação e músculos 
acentuados. O macho também é o camponês. Ele segura a enxada, 
a foice, a foicinha, o machado, o mangual, a massa, a chibata ou 
um pedaço de pau. As gestas do período colocavam em evidência 
a força do corpo do macho. A maior parte dos ofícios é estranha 
às mulheres. O macho é o liberador da energia do corpo. Aparece 
ainda no capítulo o urso como animal símbolo do macho. O urso 
está presente na literatura como animal másculo e profundamente 
ligado ao homem. Beber vinho e se reunir com outros homens 
são essenciais para a cultura machista. Não se esquecer da cultura 
das tavernas. O erotismo está presente nos romances medievais. 
Tristão, por exemplo, é o varão/macho das feridas. Ele se asseme-
lha a um leproso: oscila entre abatimento e arrebatamento sexual. 
Aliada ao erotismo, surge a imagem do sangue, que implica dom, 
e os valores marcados pelo sangue não podem falhar. O machis-
mo, portanto, não tem outras referências senão o discurso. Calisto 
Elói se tornou deputado graças ao seu forte poder de oratória. 
Nas obras literárias encontra-se o heroísmo, a coragem matizada, 
a grandeza dos comportamentos, os abusos de poder, os excessos 
da vida cotidiana.

2.5 A VIRILIDADE ABSOLUTA (SÉCULOS XVI-XVIII): 
CONVENÇÕES E QUESTIONAMENTOS

À formação militar dar-se-á o estudo das letras, da música e da 
coreografia. Impõe-se, portanto, a invenção da “delicadeza”, uma 
vez que os modelos de elegância e da finura imperam na Moder-
nidade e, consequentemente, novas formas de falar se difundem. 
O modelo agora vem das cortes, do rei, dos nobres. O século XVI 
viu nascerem as lamúrias dos velhos barões contra as mudanças 
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em relação às atitudes masculinas: acreditava-se estar havendo uma 
“perda da virilidade”, e o requinte era tido como efeminação. No-
te-se que Carta de Guia de casados vem a lume em 1651. Não 
por acaso, nos capítulos IX e XI, de A queda dum anjo, o nome 
da obra Carta de Guia de casados seja citado como modelo a 
ser seguido, no que diz respeito ao uso da linguagem, bem como 
às normas de como gerir uma família. Não há dúvida de que a 
visão de mulher apresentada por Camilo em A queda dum anjo, 
como será apresentada a seguir, é fruto do machismo tecido por 
D. Francisco Manuel de Melo, em obra já citada, e que ajudou a 
criar uma nova personagem na sociologia portuguesa, o Marialva, 
cujo retrato foi feito por José Cardoso Pires, em 1973, com a obra 
A Cartilha do Marialva.

A QUEDA DUM ANJO

Ao se tratar das novelas camilianas, é muito comum dividi-las 
em dois veios: novelas passionais e novelas satíricas (RISO versus 
LÁGRIMAS). No veio da novela passional, a obra-prima é, indu-
bitavelmente, Amor de Perdição (1862). No tocante ao segundo 
tipo, ou seja, a novela satírica, humorística, de crítica de costumes, 
a obra-prima é A queda dum anjo, publicada em folhetim no 
Jornal do Comércio, na virada de 1865-1866.  O enredo da obra 
pode ser assim resumido: Calisto Elói de Silos de Benevides de 
Barbuda (atentar para o sobrenome BARBUDA), morgado e fi-
dalgo da região de Miranda, homem muito apegado ao passado, 
conhecedor de latim e grego, leitor assíduo dos clássicos.  Casou o 
morgado, ao tocar pelos vintes anos, com sua segunda prima, com 
o fito de unir riquezas, D. Teodora Barbuda de Figueroa, morga-
da de Travanca e, nas palavras do narrador da obra, “senhora de 
raro aviso, muito apontada em amanho de casa e ignorante mais 
que o necessário para ter juízo”.  (BRANCO, 2000, p. 15). Calisto, 
contudo, decide tornar-se deputado no Parlamento e parte para 
Lisboa.  Como parlamentar, Calisto é o único a defender antigos 
valores ante uma sociedade hipócrita, em que a miséria moral e 
intelectual é evidente.  A luta de Calisto a favor dos antigos valores 
que tenta restaurar é malograda, uma vez que ele, “enfeitiçado” 
pela vida citadina de Lisboa, e tocado pelo amor fora do casamen-
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to - apaixona-se inicialmente por Adelaide, causa de sua primeira 
frustração amorosa; e depois por Ifigênia, que não tem fortuna, 
mas tem beleza -, sofre uma grande transformação, ou seja, passa 
a se vestir nos melhores alfaiates, perde a barriga, deixa crescer a 
barba, dado importante para posterior análise. Em suma, torna-se 
elegante e passa a cometer as mesmas faltas que antes censurava 
nos outros. Por fim, adere ao Liberalismo, recebe o título de ba-
rão e passa a viver com Ifigênia e os filhos dela na rua São João 
dos  Bem-Casados. Sua esposa, Teodora, acaba por se render a 
um primo e une-se a ele, em Miranda. Apesar de ambos, Calisto 
e Teodora, estarem com a honra “manchada”, terminam felizes e 
bem, com um lamento irônico do narrador.  A novela A queda 
dum anjo coloca em primeiro plano a questão do amor e do ser 
humano.  O título da obra parece deixar clara a devastação que o 
amor causa no homem, ou seja, quando o homem come do fruto 
proibido, ele cai. Nessa perspectiva, Calisto Elói foi “corrompi-
do”, não porque foi para Lisboa, e sim porque foi acometido pelo 
amor.  O mais curioso ainda é que a queda provocou a redenção, 
tanto de Calisto quanto de sua mulher, Teodora. Em outras pa-
lavras, a obra apresenta uma sátira de qualquer novela passional, 
inclusive as escritas por Camilo Castelo Branco, e enseja ainda falar 
da anatomia do amor, isto é, o amor como doença.  O leitmotiv do 
amor como doença está presente na literatura portuguesa, seja na 
cantiga de amor, seja na peça El-rei Seleuco, de Camões, para 
ficar em apenas dois exemplos. 

O capítulo 20, da novela em questão, é de grande relevância 
para que se observe o comportamento de Calisto antes e depois 
de ele ser bafejado pela paixão.  Salta aos olhos, nesse capítulo, 
que, no fundo, Calisto Elói era um Dom Quixote. A realidade, 
todavia, vai pôr em questão tudo o que ele lia nas obras, sobretudo 
nas obras clássicas. Na perspectiva de Camilo, o único sentimento 
que torna o homem sublime é o amor, mas a áurea encantatória do 
amor, em tradução vulgar, a “patetice” do amor, não dura muito, 
e quando o homem deixa de ser “pateta”, ainda na perspectiva de 
Camilo, o amor acaba. Samir Savon, na obra Palimpsestos (1997), 
denomina essa “patetice” amorosa de “O tédio dos Chinelos con-
jugais”,  ou seja, o homem precisa passar primeiro pela idiotia do 
amor, para depois se tornar homem e ter assim um pouco de feli-
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cidade.  Camilo queria que a “idiotice” amorosa durasse para toda 
vida, mas ele sabe que não é assim, e por isso chora. No capítulo 
XIV da obra fica muito clara esta ideia do amor visto como idiotia: 

Os sintomas do amor, em muitos indivíduos enfermos, se se 
confundem com os sintomas do idiotismo (Grifos nossos). 
É mister muito acume de vista e longa prática para descrimi-
ná-los. Passa o mesmo com a tênia, lombriga por excelência. 
O aspecto mórbido das vítimas daquele parasita, que é para 
os intestinos baixos o que o amor é para os intestinos altos, 
confunde-se com os sintomas de graves achaques, desde o 
hidrotórax até a espinhela caída.  (BRANCO, 2000, p.68).

Jacinto Prado Coelho (2001, p. 37) assegura que o interesse de 
Camilo por Cervantes deve relacionar-se com o modo de sentir a 
dualidade riso-lágrimas de que é feita a vida, donde o humorismo 
amargo, a sintetizar uma profunda decepção.  Em outras palavras: 
apesar de ser uma doença, o amor precisa durar, porque o amor 
está acima de qualquer convenção social. Camilo parece, na nove-
la, travar uma luta contra a sociedade, aquela do século XIX por-
tuguês, dominada pelos filisteus e hipócritas, que queriam impor 
ao homem um casamento infeliz por toda a vida. Para Camilo, 
todavia, o homem deve, por meio da “loucura”, representada pela 
Queda, como bem justifica o título da obra, ser feliz. 

Duas obras camilianas ilustram muito bem a lição de Camilo 
para o século romântico: a) o homem se enquadra e vai conviver 
com o “tédio dos chinelos conjugais”; b) o homem vai afrontar a 
sociedade e passará a viver à margem, como fez Calisto Elói.  Duas 
novelas satíricas de Camilo ilustram os dois exemplos acima. O 
Morgado de Fafe em Lisboa lembra Calisto Elói antes da queda, 
ou seja, quando ele era casado com a prima dele; e o Morgado de 
Fafe amoroso lembra o homem que, apesar da “idiotia” amorosa, 
quer viver da emoção e defende, ainda, a ideia de que o român-
tico autêntico já não existe na sociedade materialista, e, quando 
existe, são românticos de páginas de livro, ou seja, cópia do que 
leram. Por isso, a queda de Calisto Elói permite que ele, ao ser 
acometido pelo amor e ao afrontar a sociedade, seja, enfim, feliz. 
Ao final, Camilo deixa claro que não quer moralizar ninguém: “O 
autor cuidou, quando escreveu essa novela, que alguma intenção 
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moralizadora se transluzia da contextura da história. Hoje, por lho 
haver dito um amigo franco, está persuadido que o seu livro não 
morigerou; mas também não escandalizou ninguém. Isto é conso-
lativo, ainda bem.”  (BRANCO, 2000, p.13). Na conclusão da obra 
se lê: “Fica sendo, portanto, esta coisa uma novela que não há de 
levar ao céu número de almas mais vantajoso que a novela do ano 
passado”. (id. ibid., p. 152). Fica uma certeza: a retórica da palavra, 
bem como da moda, engana; a única coisa que não engana é a 
sintomatologia do amor. 

CARTA DE GUIA DE CASADOS, DE DOM FRANCISCO 
MANUEL DE MELO

Dom Francisco Manuel de Melo (1608-1666) foi poeta, his-
toriador, dramaturgo, novelista, político, militar, genealogista, bi-
ógrafo, crítico literário e de costumes, moralista, epistológrafo. 
Dom Francisco publicou Carta de guia de casados em 1651 – 
mas a escreveu na Torre Velha, em 1650, onde cumpria pena de 
prisão -, e a estruturou, como pede o gênero carta, em primeira 
pessoa e em tom familiar, uma vez que, ao longo da obra, ter-se-á a 
resposta do autor a uma consulta feita por um de seus amigos, que 
na obra se chama jovem senhor N, caracterizado como homem 
de qualidade, que, às vésperas do casamento, pede conselhos de 
como agir e se comportar após o casamento. A carta é destinada 
a esse amigo prestes a se casar, e caberá ao missivista dar ensina-
mentos firmes, claros e objetivos ao futuro marido. O objetivo da 
obra será, portanto, apresentar alguns avisos relevantes a respeito 
do “bom governo da casa,” levando-se em conta que a mulher, 
nos séculos XVI e XVIII, com reverberações até o tempo em que 
Camilo escreve A queda dum Anjo, tinha papel bem definido 
dentro de uma estrutura patriarcal. 

Em outras palavras, na época em que a obra de Dom Francisco 
foi escrita, o poder, o papel de chefe era sempre do homem, no 
caso, o marido. A obra se alicerça num tripé: primeiro, o modelo 
de esposa perfeita e suas principiais virtudes, uma delas a obediên-
cia cega ao marido, “que na conta da mulher não está o entender, 
senão o obedecer” (MELO, s/d, p.48);  segundo, os principais ví-
cios apontados na mulher, como, por exemplo, a ociosidade e a 
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vaidade; por fim, os perigos mais comuns para a vida em família e 
na sociedade, como, por exemplo, o trato para com os emprega-
dos e as mulheres ligeiras, ou seja, as que saem muito de casa. Na 
Carta, fica claro que as principais virtudes da mulher casada são: 
a obediência, a castidade, a honra, o recato, o recolhimento, a in-
dustriosidade, a discrição e o amor. Para os vícios, Dom Francisco 
aponta os seguintes: a mulher que manda no marido (vício noci-
vo); a matronaria (vontade de ser os senhores da casa); a presun-
ção da dívida pela honra (quando a mulher honrada deseja ter as 
atenções do marido); a braveza (é preciso ter cuidado com este ví-
cio, porque a agressividade geralmente não tem cura); a feiura (“A 
feia é pena ordinária, porém, muitas vezes ao dia se pode aliviar, 
tantas quantas seu marido sair de sua presença”, p.50); as néscias 
(vício incômodo, mas suportável); a enferma (costuma dar muito 
trabalho); as proluxas (atitudes excessivas, principalmente com os 
criados); as ciumentas ( provoca ociosidade na mulher, deve ser 
evitado); as gastadeiras ( problema grave para família e a casa);  as 
teimosas (vício comum nas néscias e presunçosas); as ligeiras (“a 
qualquer bafo de vento se movem”); a que tem  corrupção de hu-
mores (as temperamentais, que sem motivo brigam com familiares 
e amigos);  a vaidade (preocupação excessiva com enfeites, borda-
dos, joias, perfumes); as varonis (mulher tem de ser fraca, segundo 
Dom Francisco. “Criou-as Deus fracas, sejam fracas; oxalá façam 
o que são obrigadas, não lhes quero pedir mais que sua obriga-
ção”, p. 83), fraqueza e delicadeza e nas mulheres uma obrigação; 
a descompostura (rir muito, por exemplo, não é recomendado);  e 
o pior de todos os vícios, o saber ( “A mulher que mais sabe, não 
passa de saber arrumar uma arca de roupa branca. Nem sentirei 
melhor do outro que afirmava que q mais sabida mulher, sabia 
como duas mulheres. Deus guardasse a mula que faz him, e de 
mulher que sabe latim”, p. 84-86).  Ao longo da obra, D. Francisco 
faz vinte e cinco alertas do perigo de conhecimento pela esposa e 
como o saber pode ser danoso para o casamento. 

O escritor José Cardoso Pires publicou, em 1989, a obra Car-
tilha do Marialva. Para Cardoso, Marialva é um homem nobre e 
de boa família, conservador e defensor do patriarcalismo. Segundo 
o autor, grande parte das obras da literatura lusitana está “impreg-
nada de presença do tipo Marialva”, de cujo nascedouro, não há 
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dúvida, foi, segundo ele, a Carta de Guia de casados, de D. Fran-
cisco. A queda dum anjo, logo no primeiro capítulo, apresen-
ta um típico marialva, Calisto Elói, ou seja, um morgado, de boa 
cepa, conservador a não mais poder e defensor do patriarcalismo, 
como se observa no momento em que ele abandona a Câmara 
dos Vereadores de Miranda contrariado, porque seus pares não 
aceitaram que ele restaurasse as leis do foral dadas ao município 
pelo monarca fundador de Miranda pelo menos há quatro séculos: 
“Tenho o governo da minha casa, onde sou rei e governo segundo 
os forais da antiga honra portuguesa.” (BRANCO, 2000, p.18).

Há na Carta, ainda segundo José Cardoso Pires, uma “desca-
belada moral marialva”, em que se nota um forte manifesto contra 
a liberdade das mulheres. A Carta seria, em outros termos, uma 
declaração das inferioridades da mulher.  Cardoso Pires aponta, na 
Carta de guia de casados, a presença do que seria posteriormen-
te o Marialva, vale dizer, o preconceito contra as mulheres em três 
pontos: a) a obra defende a inferioridade natural da mulher. Cabe 
a ela se sujeitar à superioridade do homem. Nas palavras de Cardo-
so: “O machismo, atributo do marialva, se sustenta sob a garantia 
da inerente fraqueza feminina, sob o código da inferioridade social 
da mulher” (1989, p. 80); b) a mulher vista como esposa do lar, o 
que, para Cardoso Pires, seria um meio para perpetuar a desigual-
dade social da mulher no universo patriarcal em que foi tecida a 
obra; c) desigualdade cultural da mulher, em que “o melhor livro é 
a almofada e o bastidor”. Por fim, Cardoso afirma que a obra de D. 
Francisco Manuel de Melo é um “manual de crueldades em estado 
puro.” (1989, p. 79)

FRASES MACHISTAS NA OBRA A QUEDA DUM ANJO, 
DE CAMILO CASTELO BRANCO

1. “D Teodora Barbuda de Figueroa, morgada de Travan-
ca, senhora de raro aviso, muito apontada em amanho de 
casa e ignorante mais do que necessária para ter aviso” 
(BRANCO, 2000, p.15). Comentário: a mulher não pode 
ter saber, considerado por D. Francisco o pior dos vícios.

2. “Casara com sua prima Teodora, menina estabilíssima 
por virtudes, mas feia do que pede a razão que seja uma 
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senhora honesta” (BRANCO, 2000, p. 53). Comentário: 
segundo a Carta de guia de casados, a feiura é pena or-
dinária, porém, muitas vezes ao dia se pode aliviar, tantas 
quantas seu marido sair de sua presença.

3. “Teodora tomou a cargo os cuidados domésticos de sua 
sogra, e muitos do trato com caseiros, vendo que o ma-
rido, tirante as horas de comer, não saía da livraria onde, 
a mulher, com amável sombra, o ia visitar, e olhando 
com desdém sobre os in-fólios, dizia-lhes: O homem, 
ainda não acabaste de ler esses missais?” [Ao que Calisto 
respondia]: “Isto não são missais, menina. Não estejas a 
profanar os meus clássicos.’ (BRANCO, 2000, p. 53). Co-
mentário: Mais um vez, nota-se a ausência de saber de 
Teodora, que tinha como lema o seguinte adágio: Remenda 
teu pano, chegar-te-á ao ano, e sentencia o narrador: “ En-
quanto ela recortava e remendava o fundilho ou apanhava 
a malha rota da peúga, o marido lia até noite velha, e ador-
mecia sobre os in-folios, e acordava a pedir contas à me-
mória das riquezas confiadas”. (BRANCO, 2000, p. 16). 
Comentário: Nota-se mais uma vez que cabe à mulher 
o trabalho da casa, enquanto o homem estuda. Teodora, 
ainda segundo o excerto, segue o papel desempenhado 
pela mãe de Calisto quando ele era solteiro.

4. “Duvide-se da pureza das onze mil virgens, antes de mali-
ciar suspeitas daquela matrona, em tudo romana, de puro 
estofo das Cornélias, Pôncias e Arrias”. (BRANCO, 2000, 
p.54). Comentário: A matrona a que se refere o excer-
to descreve a esposa de Calisto Elói, Teodora. Nota-se, 
ainda, que, seguindo os preceitos de Carta de Guia de 
casados, a esposa apesar de feia, matrona e inculta é pura. 

5.  “(,,,) Calisto não dava tento destes dizeres de Teodo-
ra, encantadores de simplicidade e boa governança de 
casa”. (BRANCO, 2000, p.69) Comentário: Segundo vá-
rias frases do narrador, apesar de néscia, Teodora era uma 
excelente para o amanho da casa.

6. “Ai maridos, maridos! Quando a Providência vos enviar 
mulheres deste raro cunho encostai a face ao regato de-
las, e não queirais saber como é que o inimigo de Deus 
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enfeita as suas cúmplices na perdição da humanidade”. 
(BRANCO, 2000, p.79) Comentário: O raro cunho a 
que se refere o narrador lembra aos leitores a labuta de 
Teodora, que desde o raiar da manhã já estava de pé a 
“mourejar pela cozinha a fim de mandar almoçados para a 
lavoura os servos, e cuidar dos leitões.” (BRANCO, 2000, 
p.78).

7. “(...) receio que os legisladores excluam a mulher das pe-
nas codificadas, e que os bispos lusitanos as excluam da 
espécie humana! E pior será se algum destes ministros, 
no intento de puni-las, as classificam nas aves, e nomeada-
mente de galinhas!” (BRANCO, 2000, p.83). Comentá-
rio: Observa-se no excerto a comparação da mulher com 
animais, tal qual se nota no capítulo V da Carta de guia 
de casados, em que se leem as palavras “leão” e “urso”, 
para se referir ao homem e “passarinho”, para se referir à 
mulher, bem como nos excertos a seguir: “Sucede muitas 
vezes às mulheres o que aos potros, que melhor se gover-
nam quando lhes dão rédeas e cuidam que podem ir à sua 
vontade, que quando lha recolhem e mostram que vão à 
vontade alheia.” (MELLO, s/d, p.55-56); e  “ No dia de 
São Tomé quem porco não tiver matar pode sua mulher” 
(MELLO, s/d, p. 154).

8.  “Eu já disse a V. Exª que minha prima Teodora entendeu 
o sumo rigor da expressão a palavra casamento. Casa-
mento deriva de casa. Senhora de casa e para casa é que 
ela é. E assim a aceitei e assim a prezo”. (BRANCO, 2000, 
p.87). Comentário: Este preceito, o de que casamento de-
riva de casa, está em perfeito sintonia com o que se lê no 
capítulo XIII da Carta de guia de casados: “Disse que 
seria bom ocupar a mulher no governo doméstico; e é 
bom, e é necessário não só para que ela viva ocupada, se-
não para que o marido tenha menos trabalho”. (MELLO, 
s/d, p.65).

9. “(...) eu não assevero que ele seja incapaz, de alguma hora, 
de lhe chamar parva e hedionda, e de lhe atirar com a 
touca e com o lenço azul de três pontas à cara vermelha de 
pudor”. (BRANCO, 2000, p.99). Comentário: A mulher 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

423

parva, segundo a Carta de guia de casados, “é pesada, 
mas não insofrível.” E D Francisco, diante deste tipo de 
mulher, aconselha o marido: “procure o marido emprestar 
de seu juízo às ações de sua mulher aquela descrição que 
vir lhe falta;” (MELLO, s/d, p.35).

10. “Passaram dois meses sem que Teodora escrevesse ao ma-
rido. Embargada no leito pela enfermidade que a pôs 
em começos de tísica. (...) Não obstante, proteção dos 
privados do céu valeu-lhe o levantar-se da cama, e con-
valescer-se com leite com leite de jumenta e óleo de 
fígado de bacalhau”. (BRANCO, 2000, p.139). Mais uma 
vez, a relação entre a mulher e os animais. No tocante à 
doença, há a seguinte referência na Carta de guia de ca-
sados: “A doença que a muitos aflige é também um não 
pequeno trabalho (...)”. (MELLO, s/d, p.35).

“DO HOMEM A PRAÇA, DA MULHER A CASA” PORQUE 
“O MARIDO BARCA, A MULHER ARCA”: TENTATIVA DE 
CONCLUSÃO

O percurso feito até aqui demonstra como a Carta de guia de 
casados, de D. Francisco de Melo, obra citada vários vezes na obra, 
serviu de esteio para a criação sociológica da figura do Marialva, 
vale dizer, do machismo, como bem explicita José Cardoso Pires, 
em sua obra A cartilha do Marialva. Este artigo intentou enfatizar 
como tal criação esteve presente na novela A queda dum anjo, de 
Camilo Castelo Branco. Elói Calisto, o rei da casa, é, sem dúvida, a 
personificação do Marialva no século XIX camiliano. Não por aca-
so, nota-se na caracterização da personagem um detalhe importante 
para marcar essa figura presente em quase todos os marialvas do 
século XIX, isto é, o bigode. O narrador o apresenta da seguinte 
forma: no capítulo XIV: “Neste ponto do discurso, Calisto Barbu-
da fez uma visagem fúnebre, e correu os dedos vertiginosamente 
por sobre o bigode, ainda escasso”. (BRANCO, 2000, p.111); no 
capítulo XXVI: “Calisto Elói de Silos estava uma esbelta figura de 
homem. A cara compusera-se arabicamente. O bigode cerrado e 
negro caía-lhe sobre as clavículas”. (BRANCO, 2000, p.117); e, por 
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fim: “Seu marido, se a senhora o vir agora, não o conhece. Está mais 
apanhado do corpo; aquela barriga que ele tinha sumiu-se lhe. Tem 
um bigode muito grande, e aqui no queixo uma moita de pelos 
como os bodes.”  (BRANCO, 2000, p.125).

Por que Teodora não mais conheceria seu marido que agora 
estava com um bigode muito grande? A resposta talvez seja dada 
pelo próprio Calisto Elói, quando, no capítulo XXXIII da obra, ao 
ser perguntado pelo abade de Esteves se ele era um Liberal, Calis-
to responde: “Estou português do século XIX.” (BRANCO, 2000, 
p.140).  A resposta de Calisto parece dizer que ser um português do 
dezenove queria dizer ser barão, ser marialva ou como diz o nar-
rador, na conclusão da obra, ser “o anjo do fragmento paradisíaco 
do Portugal velho, [que] caiu”. Pena que o herói que com a queda 
encontrou a felicidade tenha esquecido que mulher de bigode, ao 
fim e ao cabo, representa para os que com elas casam “grandíssimo 
perigo”, seja porque elas querem ser maiores do que os homens no 
ser, no saber e, sobretudo, no ter.
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THEATRUM MUNDI: A ESPETACULARIDADE 
BARROCA EM ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

Eduardo Neves da Silva1

As peças cômicas do luso-brasileiro Antônio José da Silva 
(1705-1739), também conhecido como o Judeu, carregam uma 
concepção teatral que pode ser vislumbrada tanto no texto dramá-
tico (intrigas), quanto na expressão cênica (efeitos visuais engen-
drados por maquinaria). De um lado, percebe-se que, no encalço 
de recompensas amorosas ou materiais, as personagens se valem 
de fingimentos ou simulações, que proporcionam a movimentação 
da trama e os lances tragicômicos.

Encenadas no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, sendo depois 
impressas em folhetos à guisa de cordel, as peças de Antônio José 
da Silva receberam o nome de óperas joco-sérias, por alternarem 
falas e canções em registro tragicômico. São elas: Vida do grande D. 
Quixote de la Mancha e do gordo Sancho Pança (1733); Esopaida ou vida 
de Esopo (1734); Os encantos de Medeia (1735); Anfitrião ou Júpiter e 
Alcmena (1736); Labirinto de Creta (1736); Guerras do Alecrim e Manje-
rona (1737); Variedades de Proteu (1737); e Precipício de Faetonte (1738). 

A hipótese apresentada neste trabalho é a de que a ópera joco-
-séria As variedades de Proteu reproduziria o theatrum mundi — o tea-
tro do mundo —, topos recorrente no pensamento e na produção 
cultural do século XVII. Na peça em questão, a teatralidade barro-
ca manifesta-se não apenas no uso inflacionado das maquinarias e 
nos demais recursos cênicos, mas, sobretudo e especialmente, no 
fingimento das personagens, de modo que tal noção integraria a 
própria ação dramática, servindo como motor das intrigas. 

Sabe-se que a alegoria do teatro do mundo já aparece no dis-
curso de Demócrito, entre os séculos V e IV a.C., sendo também 
referida por Platão e, posteriormente, por Plotino e Boécio. No 
século XII, João de Salisbury, em sua obra Policratus — publicada 
provavelmente em 1159 —, desenvolve a ideia do theatrum mun-
di, atribuindo-lhe conotações éticas, cosmológicas e teológicas. A 
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vida é compreendida como uma peça de teatro (scena vitae), levada 
a efeitos pelos homens no imenso palco do mundo, sob a contem-
plação de Deus. Os renascentistas adotarão os aspectos gerais de 
tal perspectiva, identificando nela um sentido arquitetônico e, ao 
mesmo tempo, metafísico. O teatro da vida humana se desenrola-
ria abaixo do teatro celeste, constituído de círculos de anjos, santos 
e bem-aventurados, propagando-se a partir de um mesmo centro, 
qual seja, Deus. 

Em princípio, o teatro do mundo deveria figurar como um 
espelho do teatro divino. No entanto, as relações entre o que pode 
ser chamado de histrionia terrena e a ordem cósmica mostrar-se-
-ão cada vez mais tortuosas. É o que parece constatar Tomaso 
Campanella em dois sonetos de sua obra Poesie filosofiche, de 1621, 
os quais tratam da alegoria em questão, operando a distinção fun-
damental entre o modelo e o simulacro, ou seja, entre o teatro 
celeste e a comédia política. Desde a eternidade, Deus não só es-
tabelecera o lugar de cada uma das coisas naturais que criou, mas 
também o papel a ser desempenhado pelos homens no mundo. 
No entanto, uma vez que a vida terrena tem sido marcada pelas 
intrigas políticas e pela perpetração de injustiças, a “arte humana” 
mostra-se não mais que uma imitação precária e enganosa da “arte 
divina”. Campanella, portanto, ao referir-se à perfeição do cosmos 
confere à alegoria do teatro um valor positivo; e um valor negativo, 
ao indicar o teatro falacioso das intrigas políticas (cf. CAVAILLÉ, 
1996).  

Como não poderia deixar de ser, a própria arte teatral, durante 
o Seiscentos, passou a assumir a ideia de uma teatralidade genera-
lizada. Inaugurado em 1599, o Globe Theatre de Londres trazia em 
sua fachada o mote “Totus mundus agit histrionem”, todo mundo in-
terpreta. Um ano depois, no mesmo teatro, a personagem Jacques, 
da peça As you like, de William Shakespeare, pronunciaria a se-
guinte constatação: “All the word’s a stage/And all the men and women 
merely players:/They have their exists and their entrances;/An one man in 
his time plays many parts,/His acts being seven ages”. Em 1611, seria a 
vez da personagem Macbeth proferir uma das falas mais famosas 
da história da literatura dramática: “Life’s but a walking shadow, a 
poor player/That struts and frets his hour upon the stage/And then is heard 
no more. It is a tale/Told by an idiot, full of  sound and fury,/Signifying 
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nothing”. Lembremos, ainda, que a representação do “teatro dentro 
do teatro” é deveras recorrente nos dramas shakespearianos. Vide, 
por exemplo, a peça encenada em Hamlet; ou a representação te-
atral montada especialmente para o homem bêbado em A megera 
domada.  

Publicado na Itália em 1623, o poema L’Adone, de Giovan Bat-
tista  Marino, a ideia da teatralidade do mundo é poeticamente 
construída a partir de uma concepção mecanicista da natureza e da 
linguagem. Na obra, o próprio mito se transforma num dispositi-
vo mecânico que pode ser montado e desmontado, conforme as 
intenções do poeta. Por meio do artifício e da ilusão, a expressão 
poética conferiria ao mundo ficcional, ordem, clareza e proporção, 
qualidades que o mundo real já não mais deteria (cf. PETERS, 
1970). Na Espanha, Pedro Calderón de la Barca escreveria, entre 
1630 e 1640, um de seus mais famosos autos sacramentais, intitu-
lado justamente El gran teatro del mundo. A peça revisita as perspecti-
vas de João de Salisbury e de Tomaso Campanella, pondo em cena 
a figura de Deus como um grande dramaturgo, cabendo a cada 
homem, do camponês ao monarca, desempenhar adequadamente 
seu papel no teatro da vida.

 Segundo nossa perspectiva, as óperas joco-sérias de Antônio 
José da Silva seriam tributárias desta mundivisão que teatraliza o 
mundo e, por conseguinte, as relações humanas. Mundivisão que, 
embora não seja propriamente uma criação dos pensadores e po-
etas do Seiscentos, floresceu e ampliou-se consideravelmente na 
arte e no teatro barrocos. Nesse sentido, é preciso que a teatrali-
dade de que trataremos aqui, compreenda o histrionismo, ao lado 
de uma concepção mecânica da natureza, concebida como um 
cenário de teatro. Diz-nos Cavaillé acerca da Weltanschauung (mun-
divisão) barroca:

Estudar a natureza equivale a descobrir através de que me-
canismos dissimulados aos espectadores são produzidos os 
fenómenos que formam os cenários mutantes e variáveis do 
mundo. Na esteira das relações sociais suspeitas de histrio-
nismo generalizado, as aparências do mundo são percebidas 
como ilusões enganadoras cuja produção se trata de com-
preender e dominar. Mais exactamente, natureza e sociedade 
parecem obedecer a uma mesma estrutura: a da teatralidade. 
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Se a tarefa da moral é ensinar-nos como nos devemos nos 
comportar no grande palco do teatro do mundo, cabe à ciên-
cia moderna empreender a desmontagem dos seus alicerces 
técnicos (1996, p.19).

A teatralidade do barroco, portanto, corresponde a uma estru-
tura que abarca as intrigas políticas entre os homens, tendo como 
cenário a própria natureza, isto é, o mundo físico, passível de ser 
investigado pela ciência: a busca pelo conhecimento baseado em 
princípios certos e seguros. É certo que, se por um lado a moral 
e a ciência se desenvolvem no interior de uma perspectiva que 
respectivamente teatraliza — e, portanto, artificializa —, o com-
portamento e a natureza, por outro lado, o teatro propriamente 
dito passa a constituir-se, em grande medida, na combinação de 
recursos de maquinaria, tendo em vista produzir os mais incríveis 
efeitos maravilhosos. Encenado por bonifrates, bonecos de arame 
e cortiça, o teatro cômico de Antônio José da Silva encontra-se 
justamente no entrecruzamento do mecanicismo dos efeitos vi-
suais e do histrionia das personagens, em especial, nas artimanhas 
do fingimento. 

Os enganos e os fingimentos presentes na peça analisada neste 
trabalho denunciam uma sociedade contaminada pela teatralidade. 
Durante o século XVII, o artificial ganhava terreno, à medida que 
a natureza fora se tornando mais maleável à ação e ao conheci-
mento humanos. Se o desenvolvimento da ciência permitiu aos 
homens aumentar o poder de manipulação dos objetos naturais, 
a teatralidade fez o mesmo com o indivíduo nas suas relações so-
ciais.

Encenada pela primeira vez em 1737, no Teatro Público do 
Bairro Alto, em Lisboa, a ópera joco-séria As variedades de Proteu 
carrega intenso apelo espetacular, graças aos copiosos efeitos vi-
suais e à presença de trechos musicados (coros, árias e recitados), 
a entremear os diálogos das personagens. Na peça, o galã Proteu 
encarna, alegoricamente, uma das tópicas centrais da estética seis-
centista, qual seja, a da mutabilidade do mundo das aparências. 
Proteu vale-se de sua capacidade sobrenatural de se transformar 
em coisas ou pessoas para conquistar a dama Cirene, a qual já está 
prometida a Nereu, irmão do protagonista. Cirene, por sua vez, 
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pode ser vista como a face “realista” e complementar das meta-
morfoses de Proteu, já que lança mão do fingimento e da falsidade 
a fim de atingir um único objetivo: fazer-se princesa (conforme os 
planos de seu pai), tomando a identidade de outra pessoa e casan-
do-se com Nereu. Entretanto, a constância de certos afetos repre-
sentados na peça, nomeadamente o amor de Proteu, apresenta-se 
como autêntico contraponto à volubilidade e artificialidade típi-
cas do universo barroco. Nesse sentido, a intriga da obra dar-se-ia 
como uma espécie de síntese dialética de duas forças opostas: a 
variabilidade das aparências e a constância dos afetos. 

A peça é dividida em três partes — também chamadas de atos 
na edição que utilizamos. As partes I e II possuem três cenas, e a 
parte II, duas; cinco delas se passam em espaços fechados, e três 
em espaços abertos. A trama se desenvolve em Flegra. No que se 
refere aos elementos musicais, temos que o coro se dá antes de a 
ação começar, sendo repetido no fim da cena I e no encerramento 
da peça. Antes de cada uma das partes se encerrarem, são entoa-
dos cantos com mais de uma voz: ária a duo (fim da parte I) e ária 
a quatro (fim da parte II). Trata-se de uma peça rica em diversida-
de musical, pois, além do coro e das árias, entremeiam-se às falas 
das personagens quatro recitados e um minuete. Há também uma 
décima e um soneto que, talvez, também fossem acompanhados 
por música.  

Já no título, a peça As variedades de Proteu revela muito do que 
o público português da época poderia esperar como espetáculo 
teatral: abundância de efeitos visuais, ou seja, “variedades”. No 
mais, lembremos que não é só o galã da peça que possui a capaci-
dade de se transformar em objetos, animais ou outras pessoas; o 
gracioso Caranguejo também é dotado de poderes metamórficos. 
Sendo um reflexo distorcido de seu amo, a personagem cômica 
também se valerá de magia para atingir seus objetivos; a quantida-
de de efeitos visuais, portanto, é duplicada. No entanto, o termo 
“variedades”, mais do que se limitar aos aspectos puramente visu-
ais, acaba por sintetizar toda a gama dos efeitos deste verdadeiro 
“teatro total”.

O enredo da peça pode ser resumido como segue. Políbio é 
líder de uma “parcialidade” que tenta derrubar o rei do Egito. Uma 
vez que o motim não obtém sucesso, ele é obrigado a fugir do país, 
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levando sua filha Cirene. Ao passar pela Beócia, esconde a jovem 
em lugar seguro, e parte em busca de algum reino onde possa re-
ceber asilo. Chegando a Flegra, cidade do Arquipélago, o rei Ponto 
o recebe com distinções e o encarrega de voltar à Beócia, de onde 
deverá trazer a princesa que se casará com Nereu, um dos filhos 
do monarca. Uma vez que tal princesa, que também se chamava 
Cirene, tinha acabado de falecer, Políbio leva sua própria filha para 
Flegra, como se esta fosse a jovem prometida a Nereu. Até aqui, os 
fatos descritos não são encenados na peça. Portanto, sem a leitura 
do Argumento, ao espectador/leitor escapará alguns elementos da 
fábula, os quais serão revelados por Cirene apenas na cena final. 
Isso, no entanto, não chega a comprometer o entendimento da 
intriga principal. Proteu, irmão de Nereu, irá se casar com Dóri-
da, filha do rei de Egnido. Entretanto, o príncipe, após se deparar 
com a formosura de Cirene, sente-se insatisfeito com sua condição 
e tentará, por meio de suas transformações, convencê-la de seu 
amor. A intriga cômica — que não é mencionada no Argumento 
das edições, como é praxe nas peças de Antônio José da Silva — 
diz respeito às peripécias de Caranguejo, que tenta convencer Ma-
resia, criada de Dórida, a desistir de seu voto de castidade.

Comparada às releituras de outros mitos, como o de Medeia, a 
presença de Proteu em obras literárias é bem menos frequente. Na 
Odisseia, a ação da personagem se restringe à Rapsódia IV, na qual 
é retratado como um ancião, ou deus marinho, capaz de mudar sua 
aparência. Haverá, ainda, referências a essa entidade mitológica em 
O Paraíso Perdido, de John Milton, e em peças teatrais de William 
Shakespeare, nomeadamente, Ricardo III e Henrique VI. Além disso, 
em Os dois cavalheiros de Verona, a despeito de a obra não apresentar 
substrato mitológico, o protagonista se chama justamente Proteu.

 Este nome seria, muito provavelmente, um indicador do ca-
ráter simulado e traiçoeiro da personagem shakespeariana, que se 
valerá de uma trapaça (trick) para conquistar Sílvia, a amada de seu 
amigo Valentino. É evidente que, neste caso, o caráter “proteico” 
da personagem corresponda à falsidade, à desfaçatez, ao cinismo, 
em suma, a tudo que diz respeito a uma personalidade engano-
sa, fingida, pouco confiável. No entanto, uma vez que a ideia de 
“proteico” vinha costumeiramente associada a aspectos positivos, 
como adaptabilidade ou versatilidade, não se pode deixar de no-
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tar certa ironia do dramaturgo inglês ao escolher o nome de seu 
protagonista. Segundo acreditamos, o Proteu shakespeariano sin-
tetizaria uma das características fundamentais do herói barroco, 
qual seja, a teatralidade como instrumento de conquista do objeto 
desejado. Em Os encantos de Medeia, Jasão tem o fingimento como 
principal expediente para conquistar o velocino de ouro. Em que 
pesem as diferenças de caráter entre o argonauta e a personagem 
de Os dois cavalheiros de Verona, a estratégia do fingimento é, funda-
mentalmente, a mesma em ambas as peças. No entanto, nas obras 
de Antônio José da Silva analisadas, tal procedimento é explorado 
à exaustão, inclusive pelas personagens cômicas: o trick dá lugar às 
“indústrias”.  

Comparando-se mais cuidadosamente esses protagonistas, 
nota-se que tanto o Proteu da comédia de Shakespeare, quanto 
o da ópera joco-séria de Antônio José da Silva, por meio de sua 
astúcia recorrem à simulação para conquistar as respectivas damas. 
Entretanto, no segundo caso, o termo “simulação”, longe de sua 
conotação negativa, deve ser entendido fundamentalmente como 
um artifício que envolve alteração da aparência.

Com efeito, em As variedades de Proteu, o protagonista serve-se 
de suas transformações como se estas fossem disfarces, permitin-
do-lhe aproximar-se de sua amada e, deste modo, cortejá-la. Duas 
formas de artifício, mas que ao fim e ao cabo reforçam a ideia de 
que certos heróis barrocos se utilizam largamente da estratégia do 
fingimento na busca do objeto desejado. A diferença fundamental 
entre os dois heróis consiste em que o Proteu de Antônio José 
da Silva se afigura como uma representação alegórica do próprio 
mundo barroco, mutável, inconstante, enganador dos sentidos. 
Mas o Barroco também é conflito, oposição, antíteses, paradoxo e, 
como não podia deixar de ser, esse Proteu tão cheio de variedades, 
tão inconstante em sua exterioridade, conserva dentro de si, como 
contraponto a esse universo das aparências, a essência imutável e 
verdadeira: o amor.   

Em As variedades de Proteu, o jovem príncipe, que antes estava 
disposto a se casar com Dórida, se apaixona “à primeira vista” por 
Cirene, assim que esta desembarca em Flegra. O sentimento de 
Proteu pode ser denominado de “amor pela formosura”, uma vez 
que este fora desencadeado pela “peregrina beleza” de Cirene. Diz 
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ele ao criado Caranguejo: 

(...) Viste aquela perfeição que, imortalizando-se nas suas ga-
lhardias, se fez adorar como deidade? Viste aqueles olhos que 
se adoptaram astros para adornar a esfera da sua formosu-
ra? Viste aquela neve que, derretida de melhor estrela, soube 
congelar os corações? Viste aquele ondeado epílogo de luzes, 
em cujos anéis presa a memória não se lembra de outra igual 
maravilha? Viste... (SILVA, 1958, p.15-16).

Assim como em Os encantos de Medeia, nesta peça o galã se vale 
das mesmas excrescências barrocas, tanto na descrição de sua ama-
da, quanto nos momentos de fazer-lhe a corte. Nesse momento, 
Proteu é interrompido pelo gracioso, que não esconde seu espanto 
diante de tamanho palavrório, classificando o sentimento de seu 
amo como “refinada loucura”. Na fala do protagonista, o uso ex-
cessivo de termos como “astros”, “estrelas”, “deidades”, “neves”, 
“luzes”, denunciam um tipo de discurso poético eivado do mais 
puro cultismo seiscentista. Bem entendido, a galanteria é também 
forte indício das relações artificializadas postas em cena. Na socie-
dade barroca, a arte da conquista tornou-se apenas isso, uma arte, 
ou seja, uma forma de artifício. Sendo assim, o amor, enquanto 
essência verdadeira e constante, poderá não corresponder à lingua-
gem cortesã em circulação, contaminada que está pela expressão 
artificiosa dos poetastros seiscentistas. Não à toa, quando as per-
sonagens discretas proferem seus galanteios, os graciosos muitas 
vezes os retrucam em chave paródica, como o faz, por exemplo, 
Caranguejo: “Eu cá, no meu amor, sigo outra filosofia mais natu-
ral: a formosura há-de ser clara, palpável, que todos a entendam, 
como as pastoras do tempo antigo” (SILVA, 1958, p. 16). Nesta 
fala, percebe-se um evidente rebaixamento do sentimento amoro-
so por parte do criado, garantindo-se, assim, a “verossimilhança” 
do discurso plebeu ou rústico.

Dominado pelo “númen” do amor, a intenção de Proteu é ex-
plicitada a Caranguejo sem maiores rodeios: “Deixar a Dórida e 
pretender a Cirene, apesar de todos os impossíveis” (SILVA, 1958, 
p.16).  O meio de atingir seu objetivo, qual seja, “possuir os fa-
vores de Cirene” será transforma-se “em várias formas” graças 
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à sua habilidade sobrenatural. Proteu aparece transformado em 
monte (cena III, parte I), relógio (cena II, parte II), vaso de flor 
(cena I, parte III), e El-Rei (cena II, parte III).  Ele contará ainda 
com o auxílio de Caranguejo, o qual, como é típico dos gracio-
sos das óperas joco-sérias, assumirá a função de alcoviteiro de seu 
amo. As transformações de Proteu para conquistar Cirene podem 
ser classificadas como uma espécie de artimanha emblemática do 
Barroco: a sedução por meio das aparências, ou ainda, por meio 
da maravilha. Em certo sentido, é como se a personagem Cirene 
se tornasse, inadvertidamente, expectadora das transformações de 
Proteu.

 Em As variedades de Proteu, Dórida mostra-se queixosa com o 
herói, que de fato parece triste com seu noivado. Cirene, por sua 
vez, está incomodada pelo fato de Nereu desejá-la apenas “por 
política”, por estar interessado somente na nobreza de sua futura 
esposa, e não em sua formosura. No correr da cena III, Proteu 
estará transformado num monte, no qual se sentará Cirene e então 
ficará como que nos braços dele. Quando ela descobre o engano 
de que fora vítima, chama a ousadia de Proteu de insulto, e então 
este lhe responde: 

Qual é o amor que não tem por asas o atrevimento? Se amor 
se contivera só na extensão de seus limites, não seria excessi-
vo; remontar-se à esfera do Empíreo é timbre de seu poder; 
e assim não me crimines, Cirene, que, violando as leis do de-
coro, da política e do sangue, rompa o meu amor nestes ex-
cessos, que sobrenatural afecto, que em ti me arrebata, pode 
desculpar o meu arrojo e contrastar a tua isenção. (SILVA, 
1958, p.36).

O sentimento que arde em Proteu é capaz de violar “as leis 
do decoro, da política e do sangue”, denotando o suposto caráter 
desordenador — quase subversivo, diríamos — de tal sentimento. 
Proteu infringiu o decoro por enganar Cirene, fazendo-a sentar-
-se sobre seu corpo. A princípio, a personagem parece disposta a 
transgredir as normas sociais e políticas para a realização de seu 
propósito, embora afirme, algumas falas adiante, que pretende 
apenas que ela reconheça seus esforços e que não se esqueça do 
amor dele. Recusando os galanteios de Proteu, Cirene chega a se 
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lamentar: “Oh, que se esta chama ardesse em Nereu, sem susto 
conseguiria a coroa!” (SILVA, 1958, p.37).

Cirene não nutre amor por nenhum dos galãs. Seu sentimen-
to mais visível é o desespero causado pela possibilidade de ela e 
seu pai serem desmascarados e punidos. A personagem, em dado 
momento, parece se mostrar partidária do mesmo tipo de amor 
cultivado por Proteu. Entretanto, até que ponto o espectador pode 
confiar em suas palavras? Na cena I da parte II, Cirene faz o se-
guinte protesto ao rei Ponto:

Senhor, como no príncipe Nereu não busco honras nem esta-
dos, pois estes e aqueles me deu a fortuna e a natureza, ainda 
que feudatária a teu vasto império; e como na doce união de 
himeneu deve só reger a vontade às leis do amor, e não às da 
razão de estado, e em Nereu tudo são políticas no seu amor, 
digo, Senhor, que quero ir-me para Béocia, por não sofrer o 
meu génio que haja de se amar em mim ou a posteridade ou a 
ascendência, ficando vacilante na divisão do culto a indepen-
dência do amor. (SILVA, 1958, p.40).

Embora, nesta fala, Cirene aparentemente defenda a prevalên-
cia das “leis do amor” sobre a “razão de estado”, o espectador não 
demora a presumir que sua intenção de fato é apenas assegurar 
que, em se descobrindo a verdade (ou seja, que ela não possui san-
gue real), não seja impedida de se casar com Nereu e, assim, alçar-
-se à condição de princesa. A ameaça de voltar à Beócia, portanto, 
não passa de um blefe. Cirene começa a mentir desde a primeira 
frase, ao dizer que não busca “honras nem estados”, quando é 
exatamente isso — como o espectador já sabe — que ela almeja 
obter. O rei, no entanto, não sabe o que fazer diante da queixa da 
jovem noiva, pois simplesmente não compreende a “metafísica do 
amor” (SILVA, 1958, p.40). Para o monarca, o descontentamento 
de Cirene e Dórida não seria mais que “escrúpulos de uma fantasia 
indiscreta”.

No universo das personagens cômicas, a intriga também tem 
como ponto de partida uma indústria levada a efeito por meio de 
artifícios e fingimento. A fim de casar-se com Maresia, Caranguejo 
deve convencê-la a desistir de seu voto de castidade. Assim, fin-
gindo ser um sacerdote de Vênus, o gracioso faz ameaças à criada, 
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dizendo haver uma lei segundo a qual as moças que não se casarem 
devem ser sacrificadas. A intriga secundária, ou cômica, se limita 
fundamentalmente à conquista “amorosa” de Maresia, baseada em 
engodos e perseguições, por parte de Caranguejo.

Caranguejo não é apenas um duplo cômico de Proteu. Assim 
como Sacatrapo, ele exercerá a função de alcoviteiro e nas peças 
de Antônio José da Silva tal função geralmente é desempenhada de 
maneira desastrada pelos criados. Caranguejo, porém, foge a essa 
regra. Na cena II da parte I, o gracioso dá mostras de ser verda-
deiro mestre na arte da simulação. Se diante de Maresia ele faz crer 
que é um sacerdote; para Cirene e Dórida, finge-se de “mentecap-
to”. Há que se levar em conta, ainda, que os graciosos de Antônio 
José da Silva apresentam um caráter complexo ou misto quando 
comparado às personagens cômicas tradicionais. Caranguejo de-
tém, a um só tempo, os aspectos de alazón e de bufão, conforme 
as definições do Tractus Coislinianus. Opúsculo anônimo do século 
X fortemente baseado na obra do Estagirita, o Tractus Coislinianus 
apresenta três exemplos de caracteres cômicos: o ironista (eíron), o 
fanfarrão (alazón) e o bufão (bomolóchos).

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o ironista equivale ao 
sujeito deveras desconfiado, que reclama de tudo, ou que se acha 
o tempo todo caluniado; o fanfarrão, por sua vez, assume o papel 
de impostor, apresentando-se excessivamente confiante e otimista; 
no caso do bufão, sua espirituosidade e sua vivacidade é que são 
desmedidas (MENDES, 2008). Aristóteles, na Retórica, associa a 
bufonaria à falta de liberdade e não à toa a restringe aos escravos, 
uma vez o bufão sempre age no sentindo de agradar os outros e 
não a si mesmo.

O problema se dá pela constatação de que Caranguejo não 
pode ser reduzido a apenas uma dessas espécies de caracteres. En-
quanto finge ser sacerdote ou louco, Caranguejo assume as carac-
terísticas do alazón. No entanto, se a impostura do alazón é tão ar-
rebatada a ponto de ele mesmo acreditar em seu engano, o mesmo 
não se dá com Caranguejo, que se mantém plenamente consciente 
de seus fingimentos e artifícios. Por outro lado, os gracejos diante 
das personagens discretas, fazem que Caranguejo se assemelhe a 
um autêntico bufão — embora apresente também alguns traços 
de rústico. No teatro, o rústico, ou parvo (parvus), é a persona-
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gem demasiada tola ou simples. Um exemplo bastante conhecido 
dessa figura é o Parvo do Auto da barca do Inferno, de Gil Vicente.  
Em que pese a sagacidade explícita de Caranguejo, a ignorância ou 
a simplicidade da personagem evidencia-se no diálogo acerca do 
amor que trava com Proteu, na segunda cena da peça. Uma vez 
que Caranguejo não tem a mesma percepção etérea a respeito do 
amor, Proteu chama-o de “néscio” e o acusa de possuir “um génio 
grosseiro”, o qual “não sabe distinguir perfeições”.

Conforme vimos anteriormente, Caranguejo toma o amor 
como algo “palpável”; em outras palavras, sensual. Maresia, en-
tretanto, ainda que também pertença à criadagem, contrapõe-se 
à ideia de um casamento sem a vontade ou o consentimento das 
partes. Diz ela a Caranguejo: “Casamento sem vontade não é ca-
samento.”. Caranguejo então lhe responde que “(...) a vontade é 
cousa que se não vê; e, vendo um homem a noiva, não lhe abre 
o coração para lhe ver a vontade, pois basta saber que tem as três 
potências da alma — a memória, entendimento e vontade; [sic] 
porque isso de casar sempre vai na fé dos padrinhos” (SILVA, 
1958, p.26).

Caranguejo, entretanto, nunca chega de fato a valer-se de co-
erção para obter os “favores” de Maresia. O único momento em 
que ocorre um contato físico mais enfático entre ambos é durante 
a cena II da segunda parte. O gracioso está transformado numa ca-
deira na qual se senta Maresia. Quando ela quer levantar-se, Caran-
guejo a impede de fazer isso. Repare na conotação implicitamente 
sexual expressa nas frases em itálico:

Maresia: És tu, Caranguejo?! Há maior insolência! Eu assenta-
da em ti! Como foi isto?
Caranguejo: Eu o não direi! O que sei é que, estando assentado 
em um tamborete, vieste tu e te sentaste nas minhas cadeiras.
Maresia: Tal estava com as virtigens (sic), que não reparei aon-
de me assentava! E tu porque te não desviaste?
Caranguejo: Estava dormindo, e não te senti.
Maresia: Por isso eu dizia comigo: Valha-me Deus! Que duro é 
este assento! 
Caranguejo: Por isso eu também dizia: Valha-me amor! Que mole 
é esta assentada! E logo assentei comigo fazer disso um assento 
no canhenho de minha memória. (SILVA, 1958, p.53).
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Este momento é uma espécie de paródia cênica do que já se 
passara entre Proteu e Cirene na cena III da parte I, em que o 
protagonista se encontra transformado num monte e ela, sem sa-
ber disso, se deita sobre ele, conforme já vimos. Os artifícios e o 
fingimento de Caranguejo convencem Maresia, pelo medo de ser 
sacrificada, a desistir de seu voto de castidade. Entretanto, ela se 
recusa terminantemente a se casar com o gracioso, que por sua vez 
não desistirá de seus intentos. Na cena I da última parte, quando 
Dórida está prestes a partir com Maresia, depois de descobrir as 
causas dos “desvios” de Proteu, a criada apanha do chão, para 
levar como lembrança, um craveiro de cravos amarelos, o qual na 
verdade é Caranguejo disfarçado. Ao notar o engano, Maresia jo-
ga-o no chão e, mesmo com as súplicas do gracioso, a criada rejeita 
— ainda que se mostre menos inflexível — permanecer em Flegra 
para se casar com ele.

Na cena II, última da peça, Caranguejo tentará seu último re-
curso para conquistar a criada de Dórida. O gracioso mente para 
Maresia, dizendo que o templo de Astreia, onde ambos se encon-
tram naquele momento, é na verdade o templo de Vênus, onde se 
sacrificariam as moças que não querem se casar. Maresia, porém, 
parece não acreditar nas palavras de Caranguejo. Ela chega a afir-
mar que se casaria com o criado, mas diz não saber exatamente o 
que falta a ele para que seja do gosto dela. Caranguejo, por sua vez, 
irrita-se com a relutância de Maresia: 

(...) Ora dize, leve o Diabo paixões: aonde havias tu achar 
quem mais te quisesse? Por ti, sendo muito limpo, me fiz 
um porco; por ti, me fiz cadeira de braços, para ter pé de te 
possuir; e finalmente, por ti, me amortalhei em um craveiro 
de cravos de defuntos, para renascer como bicho de seda no 
capulho de teu agrado; e, se tudo isto te não move, vê de que 
sorte me queres, que para tudo sou de cera. (SILVA, 1958, 
p.82).

Esta fala não só sintetiza os expedientes levados a efeito 
por Caranguejo, mas também representa uma síntese de certas 
ideias implícitas no desenrolar da intriga cômica. Vemos aqui 
a confirmação de que, para o criado, os afetos elevados são ir-
relevantes nos relacionamentos amorosos. Outro ponto a ser 
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considerado, é o fato de que as variedades de que serviu a per-
sonagem representam uma espécie de “sacrifício”, ou melhor, 
uma empreitada na arte da conquista, e todo esse esforço não 
deveria ser menosprezado por Maresia. Mesmo assim, em sua 
maleabilidade de “cera”, ou seja, em sua habilidade de tomar 
qualquer forma, Caranguejo está propenso a ser o que Maresia 
quiser que ele seja. Para provar isso, o gracioso canta uma ária 
enquanto aumenta ou encolhe seu corpo, tornando-se ora um 
gigante, ora um anão.

A reação de Maresia diante das transformações de Caran-
guejo deixa entrever, metateatralmente, a índole artificial das 
personagens das óperas joco-sérias, isto é, sua condição enquan-
to bonecos: “Basta com tanto desengonçamento! (...)” (SILVA, 
1958, p.83). Este “desengonçamento” de Caranguejo certamen-
te devia arrancar muitas risadas do público do Bairro Alto. Aqui, 
como sói acontecer em outras óperas joco-sérias, a teatralida-
de pertence à ordem daquilo que é puramente espetacular. Isto 
porque, neste caso, não se trata de um tipo de recurso que visa 
apenas à movimentação da intriga cômica, qual seja, a tarefa da 
conquista de Maresia, as transformações de Caranguejo ao can-
tar a ária visam apenas ao deslumbramento sensorial do público 
— ainda que isto se dê numa situação derrisória.

A intriga cômica da peça, como é praxe nas óperas joco-sé-
rias, é bem menos complexa do que a intriga principal. As peri-
pécias envolvendo Caranguejo e Maresia compõem não passam 
de interlúdios cômicos — tais como episódios ou cenas dentro 
de cenas — que contribuem para arrefecer a tensão do público 
diante do emaranhamento dos nós da parte trágica ou séria. Em-
bora não atinja seu objetivo apenas com o uso de seus expedien-
tes engenhosos, Caranguejo sai-se um excelente fingidor; um 
ator cômico, pode-se dizer, representando sua bufonaria para 
dois tipos de plateia. A que está sobre o palco (personagens), e a 
que está diante dele (público).

Na cena final da parte II, haverá uma reviravolta que, além 
de adiar uma possível solução da intriga, vai complexificá-la 
ainda mais. Tal reviravolta pode ser incluída na ideia tradicio-
nal das “peripécias”, ou “golpes teatrais”, as mudanças que in-
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vertem subitamente a situação (RYNGAERT, 1996), embora 
no caso considerado a peripécia represente uma complicação a 
mais da ação e não propriamente uma inversão dela. A possível 
solução da intriga se daria pelo fato de que, nesta cena, Proteu 
começa finalmente a convencer Cirene acerca da constância do 
seu amor. Isso ocorrerá do seguinte modo.

Caranguejo mostra a Cirene um relógio, no qual está trans-
formado Proteu. Quando o criado aperta o botão do “relógio”, 
este se põe a cantar um minuete:

Toda a minha alma
se abrasa amante,
e a cada instante
morrendo está.
Mais que os minutos
são meus ardores;
no teus rigores
conta não há.
Mas ai, tirana,
se a quem te adora
fosse esta hora
hora de amar! (SILVA, 1958, p.56).

Proteu, mais uma vez, demonstra engenho e agudeza em seus 
galanteios, trazendo palavras pertencentes ao campo semântico 
do tempo, “instante”, “minutos”, “hora”, a fim de compor uma 
declaração de amor tão artificiosa e maravilhante, que Cirene se 
mostra extremamente fascinada pelo que acaba de testemunhar: 
“Isto é mais que artifício humano! Confusa estou!” (SILVA, 1958, 
p.56). Em 1644, Baltasar Gracián definiu o conceito de agudeza 
como “artificio conceptuoso en una primorosa concordancia, en 
una armónica correlación los cognoscibles extremos, expressa por 
un acto del entendimiento” (1960, p.239).  Portanto, vê-se que a 
relação entre o relógio/amor desdobrada em diversos pares, tais 
como minutos/ardores, hora/hora de amar confere agudeza ao 
minuete da personagem. Conforme sintetiza João Adolfo Hansen 
“Nas preceptivas retóricas do século XVII, a agudeza é definida 
como a metáfora resultante da faculdade intelectual do engenho, 
que a produz como ‘belo eficaz’ ou efeito inesperado de maravilha 
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que espanta, agrada e persuade.” (2000, p.317). 
Quando Cirene toca no relógio, este se transforma em Pro-

teu, conforme nos descreve a didascália. Podemos vislumbrar aqui 
uma simbiose entre homem e máquina, algo próximo de um ser 
biônico. As transmutações mirabolantes de Proteu revelam invul-
gar sofisticação dos bonecos usados na encenação das peças de 
Antônio José da Silva, não obstante serem feitos com material 
ordinário como a cortiça. De acordo com o preceptista italiano 
Emanuele Tesauro, “la novità genera maraviglia: la maraviglia, dil-
leto: Il dilleto, aplauso” (1654, p.250). Nesse sentido, acreditamos 
que a maravilha resultante do engenho e da agudeza não se limi-
taria apenas ao discurso poético-retórico; o conceito de maravilha 
necessariamente deve ser aplicado à arte teatral barroca, uma vez 
que esta também pode manifestar as agudezas do engenho a partir 
das ações cênicas das personagens — auxiliados pelos recursos 
de maquinaria —, e não apenas oriundas do discurso verbal. Do 
mesmo modo que o deleite se afigura como efeito da eficácia per-
suasiva da poesia, dependendo para isso de seus artifícios retóri-
cos, o teatro garante o prazer dos sentidos graças a seus artifícios 
(recursos) cênicos.    

Em uma de suas falas, Proteu argumenta que “donde não ven-
ce a força dos carinhos, vençam as subtilezas da indústria”. (SIL-
VA, 1958, p.57). Ainda que haja sérios impedimentos para que o 
príncipe se case com Cirene, ele mantém firme a constância de seu 
sentimento. É fundamentalmente este dado, a constância do amor 
de Proteu, que fará com que Cirene se torne menos inflexível com 
o jovem amante, a ponto de ela querer revelar-lhe seu segredo, qual 
seja, sua identidade plebeia e a indústria ambiciosa de seu pai: “Ah, 
Proteu, quem pudera experimentar a tua constância! Mas temo de-
clarar-te...” (SILVA, 1958 p.58). Entretanto, como veremos adian-
te, Cirene se põe a tirar proveito do sentimento de Proteu a fim 
de manipulá-lo.  

Vê-se, portanto, que, a rigor, não foram apenas as transfor-
mações nem o discurso galante de Proteu que pavimentariam seu 
caminho para casar-se com Cirene, mas também a perenidade e 
a insistência de seu afeto, subjacentes a todas as suas variedades. 
Só a constância do amor — em contraposição à mutabilidade do 
mundo, das maravilhas e das aparências — corresponde ao que é 
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essencial ou verdadeiro. Nesse sentido, o convencimento reside 
na constatação de que a expressão dos afetos não é somente uma 
máscara ou artifício industrioso, com vistas a realizar objetivos ou-
tros que não a realização plena do sentimento amoroso. 

Ao contrário da tragédia, cujo desfecho corresponde a uma ca-
tástrofe, na tragicomédia se dá o happy end, que nesse caso é anun-
ciado pela última fala de Caranguejo: “(...) Todos ficam acomoda-
dos e satisfeitos com as suas consortes, e Proteu mais que nenhum, 
pois com as variedades e mudanças mostrou a maior firmeza nos 
amores de Cirene”. (SILVA, 1958, p.90). Esta fala pode ser enten-
dida, outrossim, como resumo da intriga principal e sua resolução. 
Proteu saiu-se bem porque, apesar de todas as suas transforma-
ções, soube ser constante no amor à Cirene. Segundo acreditamos, 
o protagonista encarnaria uma espécie de síntese dialética de duas 
forças opostas, quais sejam, a variedade e a constância; uma síntese 
dinâmica que serve como principal fonte de movimento da trama.  
Carregando consigo esses contrários, a personagem Proteu seria a 
própria representação alegórico-dramática do Barroco.

Há que se destacar ainda o papel crucial de Cirene nesta his-
tória de variedades e enganos. Não se trata apenas do fato de a 
personagem ser o objeto de desejo de Proteu, mas também de 
ela, astuciosamente, levar adiante um engodo planejado por seu 
pai; engodo que perdurará até os momentos finais da peça. Quase 
tão protagonista na peça quanto Proteu, Cirene é também, num 
sentido por assim dizer “realista”, figura exemplar desse mundo 
repleto de intrigas, artimanhas e aparências pouco confiáveis, o 
mundo barroco para dizer tudo. 

Em As variedades de Proteu fica evidenciado que, tanto as rela-
ções humanas quanto a própria realidade dos sentidos se apre-
sentam barrocamente mutáveis, ilusórias — e, portanto, pouco 
confiáveis —, ocasionando erros, quiproquós e ludíbrios. Logo, o 
fingimento acaba por ser associado a um valor eticamente nega-
tivo, enquanto que, por oposição, a constância é investida de um 
valor positivo — Proteu é premiado pela firmeza de seu amor. Mas 
o fingimento, assim como as transformações, é justamente o que 
desencadeia e garante a movimentação da intriga e, nesse sentido, 
é um dado indispensável — e, portanto, também positivo — para 
a constituição dramatúrgica das óperas joco-sérias. 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

443

Segundo Emanuele Tesauro, uma pintura “trarrendo dinanzi 
agli occhi li simulacri delle cose; per virtù della Imitation materiale, 
genera nell’ intelleto um piacevole inganno, & una ingannevole 
maraviglia; facendoci à credere che Il finto sia Il vero” (1654, p.26). 
Dito de outro modo, o engano provocado pela pintura apresenta a 
capacidade de deleitar intelectualmente, e a própria representação 
mimética da obra de arte pictórica é fonte de um gozo artificio-
samente estimulado no público. Partindo de uma analogia entre 
a representação cênica e as considerações do preceptista italiano 
acerca da pintura, poder-se-ia afirmar que as peças de Antônio 
José da Silva sugerem que, não só a ilusão artificiosa do teatro é 
fonte do prazer pelo “engano”, mas também que os fingimentos 
e suas consequências, as ações de enganar e ser enganado, são eles 
mesmos causa de deleite e maravilha nos espectadores.
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PARALELOS NA OBRA DE JANE AUSTEN (1775-
1817) E MARIA PEREGRINA DE SOUSA (1809-

1894)

Elen Biguelini1

Durante o século XIX a autoria feminina começou a tornar-se 
mais comum, como lembra Virginia Woolf  (2007, 603). É neste 
período que surgem, por exemplos, as obras de Jane Austen na 
Inglaterra e de Maria Peregrina de Sousa em Portugal.

A primeira, teve sua obra aceita pelo cânone literário, enquanto 
a segunda foi praticamente esquecida até o século XXI. Jane Aus-
ten (1775 - 1817) escreveu romances que apresentam o ideal de 
feminilidade para o século XIX; que para Austen é alcançado atra-
vés de um balanço entre razão e sentimento (BIGUELINI, 2009; 
BIGUELINI, 2012). Já Maria Peregrina de Sousa é uma autora 
de folhetins, que escreveu uma grande quantidade de pequenos e 
longos textos sob as mais variadas temáticas. 

Jane Austen nasceu em Stevenson, na Inglaterra, em 16 de de-
zembro de 1775, foi filha do Reverendo George Austen (AUS-
TEN-LEIGH, AUSTEN-LEIGH, 2006, vii-viii). Com o incenti-
vo paterno escreveu durante a sua infância textos que eram lidos 
para a família. Seu primeiro romance a ser publicado foi Sense and 
Sensibility em 1811, seguido daquele que se tornou o seu romance 
mais famoso, Pride and Prejudice (Orgulho e Preconceito) em 1813. Teve 
outros dois livros publicados em vida, Mansfield Park (1814), Emma 
(1815). A autora faleceu em morreu em 18 de Julho de 1817 e dois 
de seus romances foram publicados postumamente neste mes-
mo ano, Northanger Abbey e Persuasion (1817) (TODD, 2005, 13). 
Na publicação destas duas, o irmão da autora, Henry, anunciou o 
nome de sua irmã e afirmou ser ela a autora dos textos anteriores. 

Maria Peregrina de Sousa, por sua vez, nasceu em Moreira 
da Maia- próximo ao Porto- no dia 13 de fevereiro de 1809, D. 
Maria Peregrina foi filha de António Ventura d’Azevedo e Sousa 

1 Doutora em Altos Estudos em História pela Universidade de Coimbra. (Centro 
de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra). Este trabalho 
é fruto da pesquisa de doutorado feita com auxílio da CAPES-BR. 
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(?-1856) e de D. Maria Margarida de Sousa Neves (?-1833) e irmã 
da também poetisa Maria do Patrocínio de Sousa (1809-1894)2. 
Seus textos começaram a surgir em 1842 em diversos periódicos 
de Portugal e do Brasil, com diversos pseudónimos que escondiam 
sua autoria: uma senhora portuense, uma obscura portuense e D. M. P.

O interesse da autora pela escrita surgira em casa, onde escre-
via pequenas histórias e relatava a seus irmãos mais novos (que 
com a morte de sua mãe tornara-se responsável por educar).  Sua 
relação com, em especial, a irmã poetisa, era a mais importante 
para a escritora, que sentiu fortemente esta perda em 18643. Viveu 
30 anos mais que sua irmã, e continuou a produzir durante estes 
anos, mas em menor intensidade. Faleceu no Porto em 21 de no-
vembro de 18944. 

Alguns paralelos entre estas duas autoras já podem ser traça-
dos nas suas biografias. Ambas escreveram inicialmente para a fa-
mília, sendo que Maria Peregrina de Sousa afirma ler seus textos 
primeiros textos para seus irmãos, enquanto Jane Austen escreveu 
pequenos textos que eram lidos para amigos e familiares em sua 
casa. Optaram pelo anonimato, mantendo sua autoria conhecida 
de um pequeno grupo de amigos e conhecidos. E ambas tiveram 
uma forte relação de amizade com suas irmãs: Cassandra Austen 
chegou a editar/cortar as cartas de sua irmã tentando esconder 
suas verdadeiras opiniões e assim proteger a sua figura de mulher 
perante a sociedade, e a perda de Maria do Patrocínio de Sousa 
trouxe grande dor a Maria Peregrina, que diminuiu drasticamente 
a sua produção após a perda da irmã mais nova.

A obra de Maria Peregrina de Sousa é posterior a da grande ro-
mancista inglesa. No entanto, durante este período a obra de Jane 

2 Para a biografia desta autora vide BIGUELINI, Elen. Tenho escrevinhado muito. 
Mulheres que escreveram em Portugal (1800-1850). Tese (Doutoramento em Altos 
Estudos em História) – Universidade de Coimbra, Coimbra, 2017.
3 A dor desta perda se reflete nas cartas de Maria Peregrina de Sousa publicadas 
no anexo de CUNHA,  Ana Cristina Comandulli da. Presença de A. F. de Castilho 
nas letras oitocentistas portuguesas: sociabilidades e difusão da escrita feminina. Tese 
(Doutorado)- Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro 2014. Este 
assunto foi tratado no artigo BIGUELINI, Elen. Maria Peregrina de Sousa e sua 
irmã, Maria do Patrocínio, no periódico A Grinalda. In. Seminário Saudade Perpétua, 
2016, Porto. No prelo.
4 Registo de Testamento Arquivo Municipal do Porto Livro nº: 68. A-PUB/5102 
- f. 20v-25. 
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Austen ainda não era divulgada em Portugal. A autora portuense, 
que conhecia o francês e o inglês, poderia ter encontrado edições 
das obras de Austen através do intercambio destas obras no Porto, 
no entanto, não há comprovação do contato com esta obra. 

Conhece-se, no entanto, que as obras de Austen não chega-
ram a Portugal no original em inglês, e sim através de traduções 
francesas -como é o caso dos grandes autores de romance do sé-
culo XIX, que chegavam a Portugal por meio de traduções para 
o francês. 

A primeira obra de Jane Austen traduzida para o português 
foi Persuasão, em 1847, por M. P. C. C. d’A. é a tradução de uma 
edição francesa, e é intitulada A família Elliot ou a Inclinação Antiga. 
A segunda tradução desta obra só surge novamente em 1949 com 
o título de Sangue Azul. A única tradução de uma obra de Jane 
Austen que encontramos anterior ao século XX é, justamente, esta 
edição de Persuasão, enquanto outras de suas obras foram tradu-
zidas também na década de 1940. Isto não impede, no entanto, 
que Maria Peregrina tenha tido contato com a obra austeneica. O 
que se pode afirmar, no entanto, é que podem ser encontrados pa-
ralelos na obra das duas autoras, em especial no folhetim (depois 
publicado em livro) Roberta ou a Força da Sympathia. Primeiramente 
publicado no Periódico dos Pobres do Porto em 1848 e depois pelo 
Correio Paulistano em 1864, que foi posteriormente publicado no 
livro Rhadamento (SOUSA, 1863); e o clássico Orgulho e Preconceito.

Este folhetim relata a história de uma jovem, Roberta, e de 
seus dois pretendentes: Frederico, amigo da família, amável e 
constante; e Augusto, seu primo por quem a heroína se apaixonou 
à primeira vista. Segue um breve resumo da obra:

Roberta, sonhadora, ao ver pela janela um belo desconhecido, 
apaixona-se desesperadamente. Com suas belas e românticas car-
tas ela descobre se tratar de um primo, cuja família havia se dis-
tanciado de seu pai. Embora desejando que a filha se casasse com 
Frederico, o pai e o tio consentem ao noivado. No entanto, quan-
do o novo casal atendia as festas de Lisboa, a grande inteligência 
apresentada por Augusto em suas cartas desaparece. Na verdade, 
enquanto a jovem apaixonada defendia-o de sua família, Augusto 
mantinha um grande número de amantes (solteiras e casadas) e pe-
dia a um amigo que escrevesse as cartas para a prima. Como uma 
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de suas amantes era de interesse deste mesmo amigo, ele acaba 
relatando a verdade para a menina, que desesperada resolve fugir 
para a Quinta do tio. 

Como esta se localizava ao lado da Quinta da família de Frede-
rico e sendo Roberta muito amiga de Emília, a irmã do ignorado 
amante, eles se encontram por diversas vezes, e Roberta percebe o 
erro que havia cometido. Para sua sorte, ao invés de precisar aca-
bar com o noivado- o que não seria bem aceito pela sociedade-, no 
dia do casamento, o noivo não aparece. Isto porque uma de suas 
amantes era casada, e nesta data o marido desta senhora o havia 
encontrado. 

Neste pequeno resumo já pode ser encontrado o primeiro pa-
ralelo entre as duas obras: o erro da heroína ao acreditar no char-
me.  É assim descrito o momento em que Roberta se apaixonou: 

Olhava ella distrahidamente para a rua, quando deu com a 
vista n’um lindo Adonis, que passava vagaroso; olhando para 
ella extasiado. O coração da menina bateu com ímpeto, e seu 
rosto se incendiou. = Que linda figura! pensava ella, fingindo 
olhar para diante, que bello rosto! que bom gosto de trajar!  
(SOUSA, 1848, nº12, p. 46)

Ela primeiro apresenta o desejo de manter sua razão e não se 
apaixonar a primeira vista, mas ao vê-lo sua resolução ser perde:

Eu tinha decidido não me apaixonar sem ter bem conheci-
mento da pessoa que amasse; porém quem póde resistir á 
força da sympathia?... Estas paixões dizem que são as mais 
fortes e duradouras. Amá-lo hei sempre, sempre! A minha 
sorte está decidida. Ah! e se elle me não amasse? morreria de 
paixão. (SOUSA, 1848, nº12, p. 46)

O charme e a aparência física enganam Roberta da mesma 
forma que enganaram Elizabeth Bennet. A primeira impressão da 
heroína e a primeira descrição de Wickham na narrativa são feitas 
apartir da sua aparência física: “His appearance was greatly in his 
favor; he had all the best part of  beauty, a fine countenance, a good 
figure and very pleasing adress” (AUSTEN, 1812, 73). Na obra de 
Jane Austen, o charme é um grande perigo para a heroína. Segundo 
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Donoghue Denis, este é um dos dois grandes impecílios das he-
roínas austenianas (1970, 45). Assim como Elizabeth sucumbiu ao 
charme de George Wickham, Roberta sucumbiu ao primo. O erro 
da heroína de Maria Peregrina é ainda maior, pois ela acredita na 
imagem criada pelas cartas que recebeu de um homem sábio e capaz 
de discutir de forma bela e intelectual com seus páreos – o que era 
necessário para um jovem senhor da sociedade portuguesa da pri-
meira metade do século XIX5.

Ambas percebem, no entanto, o erro. Elizabeth após a carta de 
Darcy, e Roberta ao perceber a falta de habilidade de Augusto peran-
te a sociedade. Em momento de autorreflexão (comum na obra aus-
teneica), Elizabeth tenta comparar sua opinião de Darcy e Wickham:

“How despicably I have acted!” she cried; “I, who have prided 
myself  on my discernment! I, who have valued myself  on my 
abilities! who have often disdained the generous candour of  my 
sister, and gratified my vanity in useless or blameable mistrust! 
How humiliating is this discovery! Yet, how just a humiliation! 
Had I been in love, I could not have been more wretchedly 
blind! But vanity, not love, has been my folly. Pleased with the 
preference of  one, and offended by the neglect of  the oth-
er, on the very beginning of  our acquaintance, I have courted 
prepossession and ignorance, and driven reason away, where 
either were concerned. Till this moment I never knew myself.” 
(AUSTEN, 1812, 208)

Já Roberta, que inicialmente olhava os defeitos de Augusto com 
olhos apaixonados:

“debaixo de seus lençois a perseguirão as imagens de Augusto 
e Frederico; o primeiro com seu sorriso de empréstimo e olhar 
de estupidez, o outro com o ar de intelligencia e sorriso en-
graçado, e tarde adormeceu ella; jurando sempre porém amor 
eterno ao parvo, e odio ao intelligente”. (SOUSA, 1848, nº25, 
p.100)

Ao conhecer melhor o noivo, no entanto, percebe seu erro: 
5 Maria Helena Santana, ‘Segredos e confidências. Estética e aparência’. In História 
da Vida Privada em Portugal. A época contemporânea, (Lisboa: Temas e Debates, 2011), 
431.
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“-Nada já no mundo póde desprender-me dos grilhões com que 
rochiei meus pulsos… nem mesmo a perfídia de Augusto! elle ama 
outra, eu não o amo, mas casaremos!... que desgraça!”6. A opinião 
da autora da obra, no entanto, quanto ao valor de ambos os pre-
tendentes, se torna clara. 

Em outra de suas obras, Henriqueta (SOUSA, 1876), a heroína 
de mesmo nome escolhe o pretendente certo, mas seu descaso 
logo a leva a uma traição, fugindo com o pretendente inicialmen-
te negado para o Brasil e vivendo como casados. Henriqueta é o 
exemplo de como uma senhora não deveria agir. Roberta, por sua 
vez, tem a chance de corrigir seu erro. 

Assim como em Orgulho e Preconceito, é a visão da Quinta 
de Frederico que muda a resolução de Roberta. Ela percebe na 
natureza rebelde (e ignorada) de Gatão o real valor daquele que 
havia rejeitado: 

- Como gostas de brenhas, lhe disse seu tio, vem comigo hoje 
á quinta de Frederico. Mandou-me pedir para ir lá ver uns 
socalcos que desabaram. Pobre Frederico! Precisava estar lá 
para cuidar das obras, e não se atreve a deixar a companhia de 
sua irmã. Tem suas penas.. Todos as temos.
Foram. Era uma quinta formosa no género romântico.
- Frederico tem suas manias, disse Thomaz; deixou sempre 
esta quinta com este aspecto de matta bravia. Quando eu di-
zia que era preciso remoçar isto, respondia-me que esta quin-
ta de Gatão seria a sombra da nossa quinta de Villa Boa… 
Ah!... isto era quando pensava que as duas quintas seriam dos 
mesmos donos… Agora há de cuidar della.
- Oxalá que a deixe em abandono! … Se vae arrancar estas 
heras, cortar estas arvores… será uma dor de meu coração! 
respondeu Roberta. (SOUSA, 1848, nº44, p.179)

Na opinião do tio, a forma como Frederico escolhe manter a 
quinta é um defeito. Para Roberta é o oposto. É através da forma 
como ele permite dominar a beleza natural do local que a heroína 
percebe o valor do herói. Unido a isto, sua amizade com a irmã de 
Frederico e o cuidado deste com a sua irmã (que recentemente deu 
a luz) dão ainda mais valor ao amigo da família, em contraste com 

6 Periódico dos Pobres do Porto, nº 35, 1848, 139. 
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o primo. Assim como Elizabeth Bennet, com a chegada a Quinta, 
Roberta começa a perceber os valores de Frederico, o que conti-
nua com a defesa do senhor dada por um criado “Com um patrão 
tão bom como temos, nada pode ir mal”7, e com a subsequente 
chegada surpresa do amante. 

 O paralelo que observamos aqui é, justamente, a primeira 
impressão de Elizabeth Bennet ao ver Pemberley de Mr. Darcy: 

Elizabeth was delighted. She had never seen a place where na-
ture had done more, or where natural beauty had been so lit-
tle counteracted by an awkward taste. They were all of  them 
warm in her admiration; and at that moment she felt that to 
be mistress of  Pemberley might be something! (AUSTEN, 
1812, 242)

É também na estada em Lambton, próxima ao terreno da fa-
mília Darcy, que Elizabeth percebe a forma como se sente, ao vi-
ver alguns dias felizes com aquele que agora ela conhecia melhor. 
É ao final desta visita, quando a fuga de sua irmã Lydia apressa o 
retorno da família para Londres, e vendo que Mr. Darcy conhece 
a perda de virtude de sua família, que Elizabeth compreende que 
ama o herói. 

Em Roberta ou a força da sympathia herói e heroína também pas-
sam alguns momentos de felicidade, em especial em uma segunda 
visita com o tio a Quinta de Gatão. 

Elle julgou divisar a serenidade no lindo rosto da sua amante, 
e tornou a colher-lhe as rédeas do cavallo. A cavaleira esten-
deu a mão para elle, e disse risonha:
- Deixe as rédeas! Já não estamos nos tempos em que os ca-
valleiros conduziam os palafréns das damas.
Frederico largou as rédeas; agarrou na mão estendida para elle 
e deu-lhe um beijo apaixonado, que, atravez da luva, da cútis, 
da carne e dos ossos, tocou-lhe os nervos e chegou-lhe ao 
coração. Roberta, perturbada, metteu a espora no flanco do 
cavallo, e partiu a galope. Elle segui-a maldizendo a ousadia 
que tivera, e que era causa de tanto perigo. Chegaram, porém, 
a Gatão [quinta de Frederico] sem accidente. Só então pensou 
a donzella na incoveniencia de se achar só com Frederico e 

7 Periódico dos Pobres do Porto, nº 44, 1848, 179.
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criados na quinta delle. Seu tio e Emilia não tinham chegado 
ainda. Afeita a dominar Frederico, resolveou afastal-o de si.
- V. S. disse ella, há de querer ir ver suas obras. No entanto 
passarei pelos brejos como chama Theresa a estas ricas de-
vesas. Gosto muito de passear só por esta sua bella quinta. 
- Se v. ex. quisesse que ella lhe pertencesse…. o sr. Januário…
- Não venda a sua formosa quinta, atalhou Roberta corando 
muito, mas fazendo-se desatendida, e desapareceu por entre 
as arvores. O mancebo seguiu-a pensando:
- Não evitará uma declaração. (SOUSA, 1848, nº55, p.233)

Mas o noivado anterior da heroína não permite que eles fi-
quem completamente felizes. 

Antes de assumirem que se amam, no entanto, Roberta, que 
assim como Elizabeth Bennet gosta de caminhar pela natureza, 
não é encontrada por sua criada. O herói, então, a procura deses-
peradamente:

[Teresa]: (…) Não sei que zanga tomou o Sr. Frederico [ao 
ver Roberta], que é um rapaz como uma flor!... tão afável e 
tão bom! Quando hontem me viu afflictar por não achar a 
menina, partiu como uma seta em sua busca…
- Elle correu em minha busca?
- Correu, e com que anciã! … só quando a avistou ao longe é 
que socegou, e veio dar parte ao Snr. Thomás [tio de Roberta] 
que V. Sª vinha sá e salva. (SOUSA, 1848, nº49, p.207)

Ao contrário de Augusto,  Frederico se preocupa com a amada, 
da mesma forma que Darcy correu ao auxílio da família Bennet 
quando descobriu da fuga de Lydia com Wickham. 

Percebemos, então, que a obra de Maria Peregrina de Sousa 
tem os mesmos temas que a de Jane Austen. A heroína que, pri-
meiramente acredita no charme, percebe o equivoco. O amor à 
primeira vista, as first impressions levam ao erro. O sentimento só 
existe quando as heroínas verdadeiramente conhecem seus ama-
dos, e finaliza com um casamento de mentes iguais. Assim como 
as heroínas, também os heróis cometeram erros, o de Darcy é jus-
tamente o orgulho que dá nome ao livro, o de Frederico foi o de 
“em vez de namorar a filha, namorar o pai”8, ou seja, de demons-
8 Periódico dos Pobres do Porto, nº 15, 1848, 58.
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trar seu interesse para a família e não a ela. O orgulho de Roberta 
fora ferido e ela optou por olhar para as janelas da casa   a procura 
de um amor, a olhar para o amigo da família que conhecia de longa 
data.

Concluímos com um paralelo não entre as obras destas auto-
ras, mas na forma como assinavam seus textos, o que chamamos 
de anonimato com afirmação de género (BIGUELINI, 2017), por não 
apenas manter o anonimato de sua autora, mas enfatizar a sua fe-
minilidade. Margaret Kirkham considera justamente ser esta a ra-
zão da escolha de Jane Austen pelas assinaturas “By a lady”, “By a 
woman” ou “By the author of  Pride and Prejudice and Sense and Sensi-
bility” (KIRKHAM, 1997; AUSTEN-LEIGH, AUSTEN-LEIGH, 
2006). O anonimato de Austen manteve-se até a sua morte, em 
1817, quando seu irmão Henry Austen informou ao público seu 
nome. Maria Peregrina, por sua vez, opta por uma obscura portuense, 
e uma senhora portuense para assinar suas obras e manteve-se no 
anonimato até a data em que António Feliciano de Castilho, tendo 
descoberto sua identidade, revelou-a. 

O desejo de D. Maria Peregrina em manter-se escondida atrás 
de seu nome de plume é repetido por uma de suas amigas.  “Calluda!... 
ella não quer/ Quem a deem conhecer.”9 Em uma introdução de 
suas obras no periódico carioca Ìris, os pseudónimos da portuense 
são novamente repetidos;   

Muito ha que os litteratos conhecem e saboreiam as produc-
ções da - Obscura Portuense - na Revista Universal, e da – Ma-
riposa - na Restauração, jornaes ambos de Lisboa. Taes são os 
pseudonymos, com que até hoje se tem incoberto a sra. D. 
Maria Peregrina de Sousa Monteiro, joven escriptora da aldeia de 
Moreira, juncto á cidade do Porto. A benevolencia, com que 
nos-honra, nos-afiança antecipadamente generoso perdão da 
ousadia com que assim levantamos a mascara, com que a-co-
bria descabida severidade para comsigo mesma. (SOUSA, 
1848-1849, Tomo I, p.33)

Mesmo após a descoberta de seu nome, D. Maria Peregrina 
continua vivendo de forma isolada na quinta de sua família pró-
9 Trecho de “Poema. Offerece à Ilma e Exma Sra. D. T.B a sua amiga M.P”. In 
Periódico dos Pobres do Porto. 1850. nº6, 2050.



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

453

xima ao Porto, e posteriormente (após o falecimento da irmã), 
com duas amigas na cidade do Porto. Jane Austen não sobreviveu 
para ver o sucesso de sua obra; tampouco o fez Maria Peregrina, 
embora esta ao menos tivesse a oportunidade de ver seus textos 
editados e reeditados em diferentes periódicos tanto de Portugal 
quanto do Brasil.

Os paralelos encontrados nestes dois romances, um português 
e outro inglês, poderiam indicar que seriam uma adaptação do tex-
to austeneico por parte de Maria Peregrina. No entanto, não há 
evidencias que demonstrem que o Orgulho e Preconceito tenha alcan-
çado as mãos da portuense. Uma pesquisa inicial nas bibliotecas 
do Porto não encontrou edições da obra de Jane Austen publica-
das no século XIX. Isto não impede, no entanto, que a autora te-
nha tido acesso a estes textos. Muitos ingleses moravam no Porto, 
trabalhando no comércio de vinho do Porto, e ainda que Maria 
Peregrina vivesse de certa forma reclusa em Moreira da Maia, tinha 
contato com outras senhoras da região. Ela poderia, então, ter tido 
acesso a estas obras no seu original em inglês ou em traduções 
francesas (ambas línguas que conhecia).



454

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

REFERÊNCIAS

Registo de Testamento Arquivo Municipal do Porto Livro nº: 68. 
A-PUB/5102 - f. 20v-25. 

AUSTEN, Jane. Pride and Prejudice. Franklin, USA: The Dalmatian Press, 
2004 [1813].

AUSTEN, Jane. Sangue Azul. Lisboa: Edição Romano Torres, 1949.
AUSTEN, Jane; Montolieu, Isabelle (trad. Francesa) ; d’A, M. P. C. C. 

(trad. portuguesa – do francês). A família Elliot, ou a inclinação antiga /tra. 
Do francez por M. P. C. C. d’A. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1847.

SOUSA, Maria Peregrina de. A moura de Lissibona. In. CASTILHO, José 
Feliciano de Íris, 3 tomos, Rio de Janeiro, Typographia de L. A. Ferreira 
de Menezes, Tomo I, 33-35, 1848-1849. 

SOUSA, Maria Peregrina de. Henriqueta: romance original. Maria Peregrina de 
Souza com Biographia pelo Visconde de Castilho (1800-1875). Porto: Typ. 
Antonio Leite Cardoso Pereira de Mello, 1876.

SOUSA, Maria Peregrina de. Radhamento ou A mana do Conde publicado 
com Roberta ou a Força da sympathia. Lisboa: Typ de Castro Irmão, 1863.  
E Rio de Janeiro:  publicado a expensas da Sociedade Madrepérola do 
Rio de Janeiro, 1863.

SOUSA, Maria Peregrina de. Roberta ou a força da simpathia. Periódico dos 
Pobres no Porto. Porto: Imprensa na rua dos Lavadouros nº16, nos 9, 12, 
13, 15, 17, 21, 25, 30, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 51, 55, 59, 64, 67, 72, 78 e 
81 de 1848, 1834-1858. 

SOUSA, Maria Peregrina de. Roberta ou a força da simpatia. Correio Pau-
listano. São Paulo: Typographia Imparcial, nos 2548-2558, 2561 de 1864, 
1864.

Bibliografia

AUSTEN-LEIGH, Richard; AUSTEN-LEIGH, William Jane Austen: Her 
Life and Letters. New York: Barnes & Noble, 2006 [1913].

 ‘Maria Peregrina de Sousa’. In Projeto Escritoras em Português, (Lisboa: 
FLUL, Calouste Gulbenkian, 2016). Disponível em: <http://www.
escritoras-em-portugues.eu/1417106880-Cent-XIX/2015-0531-Ma-
ria-Peregrina-de-Sousa.> Acesso em 26/10/2017.

BAPTISTA, Manuela Peixoto. D. Maria Peregrina de Sousa: uma portuense com 
raizes maiatas. Disponível em: <http://www.clubeunescodamaia-cu-
ma.org/maria_ peregrina_sousa.php.> Acesso em 13/09/2016

BARROS, Teresa Leitão de. Escritoras de Portugal Vol. 2, Lisboa: s.n, 1924, 
179-181.

BIGUELINI, Elen. ́ Tenho escrevinhado muito´. Mulheres que escreveram em Por-



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

455

tugal (1800-1850). Tese (Doutoramento em Altos Estudos em História) 
- Universidade de Coimbra, Coimbra, 2017.

BIGUELINI, Elen. “A pezar de sua imperfeição’: tradutoras conhecidas e 
anônimas de Portugal na primeira metade do século XIX”. In: Debora 
Ricci; Annabela Rita; Ana Luísa Vilela; Isa Severino; Fabio Mario da 
Silva. (Org.). Feminino plural: literatura, língua e linguagem nos contextos italia-
no e lusófono / Femminile Plurale: letteratura, lingua e linguaggi in ambito lusofo-
no e italiano. 1ed. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016, v. 1, p. 93-106.

BIGUELINI, Elen. “Uma união de mentes: casamento e educação das mulhe-
res na obra de Jane Austen e Elizabeth Inchbald” Dissertação (Mestra-
do em Estudos Feministas) - Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2012. Disponível em <http://hdl.handle.
net/10316/24312>. Acesso em 20/10/2017.

BIGUELINI, Elen. Maria Peregrina de Sousa e sua irmã, Maria do Pa-
trocínio, no periódico A Grinalda. In. Seminário Saudade Perpétua, 2016, 
Porto. No prelo.

BIGUELINI, Elen. O triunfo do casamento por Amor: Jane Austen e o matri-
mônio, Monografia (Graduação em História) - Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2009.  

CARDOSO, Nuno Catharino. Poetisas portuguesas. Lisboa: Livraria Cientí-
fica, 263-265, 1917.

COPELAND, Edward; McMASTER, Julie. The Cambridge Companion to 
Jane Austen. Cambriedge: Cambridge University Press, 10a edição, 2006.

DENIS, Donoghue. A view of  Mansfield Park. In. SOUTHAN, B.C. Crit-
ical Essays on Jane Austen. London: Routledge & Kegan Paul, 1970.

GILBERT, Sandra M; GUBAR, Susan. The Madwoman in the attic: The Wom-
an Writer and the nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven and 
London: Yale University Press, 1984.

GUIMARÃES, Bertino Damiano. Maria Peregrina de Sousa: (1809-1894: 
escorço bio-bibliográfico) Separata do Boletim da Biblioteca Pública Muni-
cipal de Matosinhos, nº6. Matosinhos: Papelaria e tipografia Leixões, 
1959. 

HARDING, D. W. Character and Caricature in Jane Austen. In. Southam, 
B. C. (edit.). Critical Essays on Jane Austen. London: Routledge & Kegan 
Paul, 1970.

KIRKHAM, Margaret. Jane Austen, Feminism and Fiction. London: The At-
lhone Press, 1997.

LISBOA, Eugenio (Coord.), Dicionário Cronológico de Autores Portugueses. Vol 
2 Lisboa: Publicações Europa-América, 61-62, 1994.

OLIVEIRA, A. Lopes de. Escritoras Brasileiras Galegas e Portuguesas. Braga: 
Tipografia Silva Pereira, 1983.

OLIVEIRA, Américo Lopes. Dicionário de Mulheres Celebres. Porto: Lello 



456

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

&Irmãos, 1981.
ORTIZ, António Romero. La literatura portuguesa en el siglo XIX. Madrid: 

Tipographia de Gregorio Estrada, 69, 1869.
PIMENTEL, Alberto. Figuras Humanas. Lisboa: Parceria António Maria 

Pereira, 29-33, 1905.
POOVEY, Mary. The Proper Lady or the Woman Writer: Ideology as Style in the 

Works of  Mary Wollstonescraft, Mary Shelley and Jane Austen. Chicago: The 
University of  Chicago Press, 1984.

SANTANA, Maria Helena. ‘Segredos e confidências. Estética e aparên-
cia’. In História da Vida Privada em Portugal. A época contemporânea. Lisboa: 
Temas e Debates, 2011.

SILVA, Inocêncio Francisco da. Dicionário bibliográfico portuguez. 28 volu-
mes. Lisboa: Imprensa Nacional, tomo VI, 142-143; tomo XVI, 360, 
1958.

TODD, Janet (edit.). Jane Austen in Context. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2005.

WOOLF, Virginia. ‘A Room of  One’s Own’, in Selected works of  Virginia 
Woolf. London: Wordsworth, 2007.



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

457

FEITICEIRAS: O CRIME DA IGREJA CATÓLICA 
EVOCADO ATRAVÉS DAS CONVERGÊNCIAS 

ENTRE MARIA TERESA HORTA E JULES MICHELET

Elisa Moraes Garcia1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Maria Teresa Horta, escritora e jornalista nascida no ano de 
1937, em Lisboa, expoente da Literatura Portuguesa Contempo-
rânea, destaca-se inicialmente pelo movimento literário “Poesia 
61”, pela publicação de Minha Senhora de Mim, assim como pela 
coautoria, com Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, da 
obra Novas Cartas Portuguesas. Tendo como formação o jornalismo, 
dirigiu durante quatro anos o suplemento “Literatura & Arte” do 
jornal “A Capital”, sendo, até meados de 1974, crítica literária do 
semanário “O Expresso” e, até perto de 1976, crítica literária da 
revista “Flama”. Já em 1975 dirige a “Página da Mulher”, do jornal 
“O Diário” e foi também chefe de redação da revista “Mulheres”, 
na qual exerceu ainda a função de crítica literária e de cinema. 

Sua estreia poética acontece com a publicação de Espelho Inicial 
(1960), seguida de uma vasta obra que abrange poesia e prosa. A 
produção da autora não só se estende por um período de mais 
de meio século, como dialoga com séculos de tradição literária. 
Fazendo da mulher, do feminino, o principal objeto de sua pro-
dução, Horta constrói uma literatura que dá visibilidade e voz a 
esse sujeito, opondo-se às instituições patriarcais e desconstruindo 
os estereótipos femininos da sociedade ocidental. Questionando 
não só a tradição cultural como a literária, a voz poética hortiana 
se faz imponente contra a inferiorização do sujeito feminino, des-
viando-se da retórica amorosa estereotipada, para criar um espaço 
singular e libertador do fazer poético. 

Em sua obra, há as representações femininas mais recorren-
tes a quem ela personifica, como os Anjos e as Feiticeiras, sendo 
1 Mestranda em História da Literatura pelo Programa de Pós-graduação em Letras, 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG.
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estas o corpus específico do presente texto.  Segundo ela, estas 
são o “primeiro grupo de mulheres para quem olhou o mundo. 
E sobre elas o mundo debruçou seu poder de macho, destruin-
do-as” (HORTA, 1974). O presente trabalho pretende analisar 
como Horta constrói a representação da feiticeira/bruxa no livro 
Feiticeiras (2006), na relação com a História e Imaginário de Jules 
Michelet, em La Sorcière (1862).

FEITICEIRAS E A FEITICEIRA: O CRIME DA IGREJA CA-
TÓLICA PELA VOZ DA MULHER

Dos versos polifônicos de Feiticeiras (2006), emergem as vozes 
da Igreja, dos homens, do diabo e das mulheres, caladas, desde a 
Idade Média, por uma sociedade, neste caso a ocidental, determi-
nada por leis patriarcais de cunho religioso cristão. Ao ler os versos 
de Horta, é possível perceber convergências entre sua obra e La 
Sorcière, do historiador francês Jules Michelet. Esta foi publicada 
pela primeira vez em 1862 e contou com uma edição portuguesa 
em 1974, da qual faz parte um texto de Maria Teresa Horta. Ju-
les Michelet realiza uma investigação acerca da origem do sujeito 
histórico feiticeira. A ausência de explicações coerentes motiva o 
historiador a uma pesquisa inovadora, considerando sua época e 
os trabalhos realizados até então.  Em sua abordagem, Michelet, 
assim como Horta, torna a voz da mulher presente e significativa 
ao expressar o horror vivido na Inquisição através da versão femi-
nina. Segundo ele, a primeira indicação da gênese da “Esposa do 
Diabo” é a de que ela seria o crime de Igreja Católica.

A configuração da feiticeira, da bruxa, símbolo do mal, ainda 
hoje envolta por mistérios, teve início na Idade Média, seguindo-se 
ao Renascimento, junto à imposição de um novo sistema econô-
mico em que a Igreja e o Estado uniram-se para estabelecer um 
sistema de domínio moral e financeiro, no qual qualquer espécie 
de resistência era punida com tortura e morte. Mulheres indepen-
dentes, sábias e libertas sexualmente foram as grandes vítimas des-
te sistema. A voz poética hortiana apresenta, no “Prólogo”, essas 
mulheres:

PRÓLOGO



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

459

Fê-las a natureza irmãs
beira com beira
entre a vida e a morte
                                         
 [...]

Recolhidas sem pressa na urdidura da teia
lívidas, felinas e vibrantes
no veludo da veia

Delas tem medo
quem as persegue e as perde:

Os amantes no desejo
Os padres na sua febre
Os juízes que as acusam

de ódio enquanto as despem
no gosto com que as torturam 

[...] 

Escondem elas ao que vêm
Desnudam os seios na cama

Tomam almas no desvão
carmesim e lima pura

Seduzem os inocentes
fiam os elementos
colhem as ervas da cura

(HORTA, 2006, p. 826,827)

Estas filhas da natureza enfrentaram a ordem religiosa patriar-
cal, passando a significar a força e o sustento de comunidades 
camponesas fragilizadas. Dentre seus dons estava o conhecimento 
acerca de substâncias oferecidas pela floresta e sua manipulação; 
eram grandes conhecedoras do universo botânico. Foram, como 
menciona Michelet (1974, p. 7), “o único médico do povo durante 
mil anos”. Sem o interesse dos religiosos e senhores, que vislum-
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bravam cada vez mais riqueza à custa do trabalho incessante dos 
servos, eram as essas mulheres camponesas, as quais passaram a 
ser acusadas de estarem possuídas por demônios – em função de 
enfrentarem o Estado e a Igreja – que encontraram na natureza 
a cura das suas angústias e também a cura para flagelos da Idade 
Média, que atingiam os mais frágeis e negligenciados pelas men-
cionadas instituições:

As doenças da Idade Média, tanto quanto se pôde aperceber, 
embora indefinidas, foram, principalmente, a fome, a inani-
ção e a depauperação sanguínea. (...) O sangue era um líqui-
do claro, transparente e os delírios deveriam ser constantes. 
Exceto pelo médico árabe ou Judeu, pago a peso de ouro 
pelos soberanos, a medicina só era praticada nos umbrais das 
igrejas e às vezes nos batistérios. Aos domingos, depois da 
missa, ocorriam multidões implorando socorro, e eram aco-
lhidos com as seguintes palavras: “Tendes pecado e Deus vos 
castiga. Agradecei, é um peso a menos que carregais para a 
vida futura. Resignai-vos, sofrei, morrei. A Igreja reza por 
seus mortos”. 
[...] A lepra foi o último estágio e o apogeu do flagelo [...] 
fez-se então o que o instinto de conservação ainda não ousa-
ra, desafiou-se às proibições, abandonou-se a velha medicina 
eclesiástica e as inúteis bênçãos. Recorreu-se à feitiçaria. Por 
hábito e por receio ia-se diariamente à igreja, mas a verdadeira 
igreja sempre esteve em sua casa, no campo, na floresta, no 
deserto. (MICHELET, 1974, p. 94, 95)

A feiticeira, médica do povo, foi especialmente a curadora de 
mulheres que sofriam de males relacionados à maternidade e ao 
casamento. Jamais poderiam, estas, falar sobre suas aflições, pois 
pesava sobre elas a moral eclesiástica e patriarcal. Só contavam 
mesmo com outras mulheres, aquelas que conseguiram superar as 
leis da Igreja e, nas palavras de Horta (2006, p. 824), “desataram os 
nóduos do chamamento”, as feiticeiras. A elas clamavam a “jovem, 
banhada em pranto, pedindo um aborto, [...] a madrasta a queixar-
-se [...], a esposa triste, tantas vezes engravidada, que só concebia 
filhos para vê-los morrer”. (MICHELET, 1974, p. 104)

Aquela que nasceu fada e detinha os segredos da floresta, aque-
la que foi o único médico do povo durante mil anos nos tempos do 
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paganismo, na Idade Média passa a ser “caçada, perseguida como 
uma besta selvagem, perseguida pelos campos, desonrada, apedre-
jada, colocada nas chamas da fogueira!...” (MICHELET, 1974, p. 
6). Através do poder e dos interesses eclesiásticos, forma-se no 
imaginário comum a figura da Feiticeira como uma mulher peri-
gosa, que possui poderes sobrenaturais e que simboliza a maldade, 
como é observado em meios como a literatura e o cinema. Não só 
o clero, mas o povo passa a repudiá-la, os homens a querem nas 
chamas da morte, como cantam os versos de Horta: 

REFRÃO MASCULINO

[...]
Ei! Feiticeiras daninhas!

Deus protege e acarinha
as mãos de quem exorciza 

Havemos de vos queimar
e das flores
sereis cinza
(HORTA, 2009, p. 835)

A feitiçaria, da qual as mulheres foram acusadas e pela qual se 
chegou à conclusão de que era resultado de uma suposta relação 
com Satã – e por isso precisavam de mãos abençoadas por Deus 
para exorciza-las, como expressa a voz poética hortiana, – foi ins-
taurada pela misoginia vigente na época. Misoginia esta que foi in-
tensificada e, pode-se dizer que institucionalizada, pela escrita dos 
inquisidores Heinrich Kraemer e James Sprenger, em O Martelo 
das Feiticeiras (1487), um exaustivo manual de caça às bruxas. Com 
o terror eclesiástico instaurado, as próprias mulheres, por vezes, 
acreditavam estar possuídas e acabavam por assumir crimes não 
cometidos. Segundo Jules Michelet,

O processo era simples. Torturar, intimidá-las pelo medo e 
pela dor [...] Por exemplo, uma feiticeira confessou o roubo, 
num cemitério, do corpo de uma criança morta com a finali-
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dade de usar o cadáver nas suas composições mágicas. Disse-
-lhes o marido “Vá ao cemitério”. “A criança está lá”. Foram 
ao túmulo, desenterraram a criança e encontraram-na perfeita 
no seu ataúde. O juiz, porém, decidiu-se pela confissão da 
mulher, por julgar o fato que estava diante dos seus olhos 
uma ilusão do Diabo. A mulher foi queimada. (MICHELET, 
1974, p. 154)

O que houve durante a Inquisição foi um verdadeiro feminicí-
dio em que milhões de mulheres foram torturadas física e moral-
mente e queimadas em fogueiras. O horror tomava conta de tudo 
e de todos e, como pontua Maria Teresa Horta em seu comentário 
presente na edição de A Feiticeira (1974), referindo-se ao olhar de-
bruçado sobre elas, estas seriam: “donas de maléficos poderes e 
pactos ocultos com o mal... o pecado original”, não tinham a quem 
recorrer e evocaram o Diabo, para que fosse seu aliado e protetor 
contra a violência do clero:

FEITIÇO

[...]
Te invoco Belzebu na quebrandura do risco 
da chama que me queimou. Sus! Para cá bicho preto
que rois a alma por dentro. Ata os nós que desataste
no corpo do pensamento. Sobre ti debruço o vento

Daninho lenho cuspido. Inferno deste tormento!

Te evoco Belzebu na fervedura das ervas
Vem negrume engastado! Vem coisa ruim!
Dá-me o poder desaurado destinado para mim
(HORTA, 2009, p. 833)

Transformada em bruxa, violentada e fragilizada, ela evoca as 
forças do mal, do diabo, a quem é relacionada, através de seu “Fei-
tiço”, “na fervedura das ervas”, para reconquistar seu poder de 
mulher independente e livre. Ela o chama, “Para cá bicho preto”, 
“negrume engastado!”, “coisa ruim!”, aquele que rói a alma e põe a 
mulher em desalinho, em descontrole, e pede para que lhe devolva 
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a serenidade e a frieza do raciocínio ao clamar para que Belzebu 
“ate os nós do corpo do pensamento” novamente. No último ver-
so, a mulher reclama para si o poder que lhe foi conferido e que de 
fato não tinha - a feitiçaria, o pacto com Satã, a possessão - ideias 
criadas e incutidas na concepção de toda uma sociedade pelo po-
der misógino da Igreja Católica.

Michelet, com um tom romântico e ficcional característico de 
sua escrita, faz menção à união entre Satã e a Feiticeira, apresen-
tando a voz de Belzebu, a quem a mulher evocou na poesia:

Desde teu nascimento foste minha, pela malícia que trazias, 
por teu diabólico encanto. Fui teu amante, teu marido, pois o 
outro te fechou a porta. Eu não faço isso, recebo-te em meus 
domínios, em meus livres campos, em minhas florestas... 
Não é verdade que há muito tempo estavas a minha dispo-
sição? Não foste invadida, possuída, dominada por minha 
chama? Mudei, transformei teu sangue. Não há uma só veia 
de teu corpo em que eu não circule. [...] sejamos um para 
sempre! (MICHELET, 1974, p. 72).

A união é consumada e Satã passa a fazer parte da sociedade 
como se fosse real e como se detivesse um poder devasso e las-
civo sobre as mulheres. A única “salvação” para elas era a Igreja, 
o exorcismo em nome de Jesus Cristo e dos Evangelhos, como 
cantam os versos hortianos: 

EXORCISMO

Pela face de Jesus, hóstia de corpo bento 
Evangelhos dos apóstolos, te exorciza a minha mão
Peçonhenta e alcatruz, bruxa e heresia
Sobre ti teço e lanço sentença de maldição

Vade retro bicho imundo! Rameloso, anticristo
Maldita sejas mulher, dona da perdição
Animal do pecado, sopro do imprevisto
[...] (HORTA, 2006, p. 837) 

Não somente as mulheres consideradas hereges eram violen-
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tadas. Muitas religiosas enclausuradas foram vítimas de violência 
moral e sexual a partir do momento em que, supostamente, Satã 
teria invadido os conventos. Em tal estado de êxtase demoníaco, 
somente os padres, seus confessores, podiam salvá-las, tornando-
-se assim seus donos. Ressalta-se o caso, especialmente pontuado 
por Michelet (1974), de Catherine Cadière, menina de dezessete 
anos, e seu confessor, o poderoso e influente padre Girard, em 
1730, na cidade de Tonlon, na França. Cadière aceita Girard como 
seu “único diretor espiritual”, deixando para trás sua família ao se 
entregar ao claustro. Girard passa a ser seu dono, violando-a moral 
e sexualmente, alegando que ela passava por possessões e que so-
mente ele poderia lhe ajudar. Segundo o historiador:

A pobre moça, por mais doente que estivesse, nem por isso 
fazia subir menos à cabeça de Girard uma embriaguez incon-
trolável. Certa vez, despertando, ela se encontrou numa posi-
ção ridiculamente indecente; outra vez, ele lhe surpreendeu a 
acaricia-la. Enrubesceu, gemeu, queixou-se. Mas ele lhe disse 
impudentemente: “Eu sou vosso mestre, vosso Deus... Vós 
deveis suportar tudo em nome da obediência.”. 
No Natal, na grande festa, ele perdeu as últimas reservas. Ao 
acordar, ela exclamou: “Meu Deus, como sofri!”.
“Eu o creio, pobre criança”, disse ele, com um tom compade-
cido. (MICHELET, 1974, p. 246)

Após muitas atrocidades, incluindo ferimentos pelo corpo, 
especialmente nos seios, gravidez forçada, aborto e quase morte, 
instaurou-se um processo para investigar se havia a possibilida-
de de Girard também sofrer de possessões demoníacas - sendo, 
portanto, ele um feiticeiro - o que o condenaria. Em decorrência 
de suas influências políticas, Girard foi absolvido e ela acusada de 
enfeitiça-lo. Como na França do século XVIII, dita mais humani-
zada, condenar as mulheres à fogueira já não era mais bem visto, 
Catherine foi presa e esquecida em um calabouço, denominado 
in-pace, até a morte.

Maria Teresa Horta, voz poética do século XXI, evoca a voz 
de Catherine Cadière, assim como a voz de milhões de mulheres 
vítimas da Inquisição, e responde, enfrentando o inquisidor:
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REFRÃO FEMININO

Combato-te inquisidor
de crueldade
mastim

Faço a cruz e teço 
a luz
nada podes contra mim

Te exorcizo lobo 
negro
em noites de lua alta

Nefando
encapuzado 

Desafio os teus poderes 
alcandorados
no medo

Guardo todo o meu segredo
Eu danço nua no vento
(HORTA, 2009, p.838)

A voz poética hortiana se mostra forte no enfrentamento e 
constrói a imagem da mulher que também tem suas crenças, “faz 
a cruz”, mas, ao contrário da maldade que emana das mãos do 
inquisidor, possuidor de poderes elevados e baseados no medo, 
do gesto dessa mulher emana a luz, a paz, a justiça. Tal poder que 
ilumina, é decorrente, como sugere a terceira estrofe do poema, da 
relação da mulher com a lua, que segundo Chevalier e Gheerbrant 
(1991), é o princípio feminino em relação ao sol e símbolo dos 
ritmos biológicos:

Astro que cresce, decresce e desaparece, cuja vida depende 
da lei universal do vir-a-ser, do nascimento, e da morte... mas 
sua morte nunca é definitiva... Este eterno retorno às suas 
formas iniciais, esta periodicidade sem fim fazem com que a 
lua seja por excelência o astro dos ritmos da vida. [...] A Lua 
é um símbolo do tempo vivo, do qual ela é a medida, por 
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suas fases sucessivas e regulares. [...] é instrumento de medida 
universal. O mesmo simbolismo liga entre si a Lua, as Águas, 
as Chuvas, a fecundidade das mulheres [...] (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1991, p. 561).

Tal relação, revestida de mistérios, entre a lua e o feminino, 
sugere uma eterna regeneração, um eterno renascer. Horta versa, 
em sua poesia, que as mulheres de hoje são as mesmas feiticeiras 
renascidas. E que libertas, voam, “dançando nua (s) no vento”. A 
mesma relação de ciclo, de resistência e de (re) existência que se 
estabelece entre a mulher e a lua, está presente também no poema 
“Canto da ressureição”, através do sangue feminino.

CANTO DA RESSUREIÇÃO 

Vinda de onde sou
eu torno sempre

Parida

De minha própria 
afeição

Derrubo o escuro
renascida

Sou fénix do meu mênstruo

Orquídea da minha
vida

Sou mulher
Sou feiticeira 
Sou bruxa

No meu abraço

Desobedeço e invento
Insubordino o que faço
(HORTA, 2009, p. 846-847)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das vozes presentes em Feiticeiras, de Maria Teresa 
Horta, e A Feiticeira, de Michelet, é possível compreender como as 
mulheres camponesas tornaram-se uma ameaça para os poderes 
do Estado e da Igreja, os quais governaram juntos a partir da Idade 
Média. Como resultados deste confronto de poderes, sucederam-
-se o desrespeito, a ridicularizarão, a demonização, a violação e, 
por fim, a morte de milhões de mulheres queimadas nas fogueiras 
da “Santa” Inquisição.

Ao pensar na ideia de renascimento da Fênix feiticeira, pro-
posta por Horta, torna-se pertinente refletir acerca da simbologia 
do fogo, no ponto em que ela se opõe ao aspecto destruidor desse 
elemento. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1991), o fogo é, tam-
bém, o símbolo purificador e regenerador, concepção que se faz 
presente no Ocidente e no Oriente. Assim, mesmo que fisicamen-
te as feiticeiras não tenham resistido à violência e ao poder instau-
rados na Inquisição, elas continuarão, metaforicamente, presentes, 
renascidas como Fênix, do mênstruo e do fogo.

Maria Teresa Horta, em diálogo com Jules Michelet, retira as 
mulheres perseguidas e mortas do seu lugar de esquecimento e 
lhes dá a voz que não conseguiram ter diante dos Inquisidores, 
questionando, através da Literatura, a História convencional, que 
as condena.
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OS SERMÕES DE SANTO ANTÔNIO DE 
LISBOA/ DE PÁDUA: ELEMENTOS RETÓRICOS, 

TEOLÓGICOS E CONTEXTUAIS

Émili Feitosa Olenchuk1

Quando se pensa em sermões antonianos, pensa-se quase que 
automaticamente em franciscanismo e, por conseguinte, em sim-
plicidade e clareza. E de fato tal pensamento não está de todo 
equivocado. Entretanto, é possível encontrar, sim, certa dificulda-
de de se entender com facilidade, em um primeiro contato, tais 
sermões, sobretudo os que não estão acostumados ao sermonário 
medieval. A condensação de doutrinas em breves linhas, as inúme-
ras concordâncias que, em uma rápida leitura, parecem não fazer 
sentido, as frases incompletas e as interpretações de nível espiritual 
elevado tornam os sermões objeto de árduo trabalho de análise. 
Aqui importa lembrar que tais sermões se destinavam aos prega-
dores, para servi-lhes de material para os que iriam realmente pre-
gar a auditórios não conhecedores dessas questões doutrinárias.

A urbanização acelerada do século XIII atraiu para si uma 
nova forma de evangelização. A vida enclausurada não atendia às 
necessidades dos cidadãos urbanos, os quais, ocupados com seus 
trabalhos seculares e não podendo abandoná-los, pois dali era ti-
rado o sustento de muitos, desejavam se sentir mais pertencentes 
à Igreja. Quando o sentimento de acolhimento era frágil, esses 
cidadãos ficavam mais vulneráveis aos grupos heréticos. Era preci-
so a Igreja ir em busca das almas; era preciso uma vida ativa e não 
somente contemplativa por parte de seus sacerdotes. Diante desse 
cenário, a exigência de uma formação teológica mais sólida a fim 
de se combater os hereges era estritamente necessária visto que 
quando o erro é dogmático não pode ser vencido com exortações 
piedosas, mas com uma adequada formação teológica. A Igreja, 
contudo, precisava evitar os erros cometidos com os movimentos 
precedentes, os quais ou se monastizaram ou, em sua radical luta 
contra a situação do clero, se constituíram grupo herético.
1 Doutoranda em Literatura Portuguesa na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro.
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Dentro desse contexto e diante dos perigos iminentes, os men-
dicantes, tanto os dominicanos como os franciscanos, fizeram-se 
os sustentáculos da Igreja, como bem expressa o sonho de Inocên-
cio III, no qual o pobrezinho de Assis sustentava com os ombros a 
basílica de Latrão que estava por ruir. Oferecer, porém, uma sólida 
preparação para atividades ministeriais e de pregação aos francis-
canos seria, de certa forma, empurrá-los para uma clericalização 
que tiraria o atrativo da ordem. Contudo, é em Santo Antônio que 
Francisco de Assis encontra a resposta para suas preocupações.

Quando Fernando Martins entra para a Ordem dos Frades 
Menores traz consigo toda sua bagagem cultural. Sua ordenação 
como o primeiro mestre dos franciscanos é bem significativa visto 
que, dessa forma, se processa a abertura da Ordem aos saberes 
teológicos mais eruditos. Por meio de Sermões é possível observar 
que a base da cultura antoniana é agostiniana e platônica, embora 
aberta ao aristotelismo que ganha força no século XIII; a fraterni-
dade franciscana coaduna-se com a filosofia agostiniana e ganha 
novos sentidos ao unir uma espiritualidade contemplativa a uma 
espiritualidade prática, valorizando, dessa forma, os juízos de uma 
população laboriosa.

Essa fusão – de cônego regrante e franciscano –, aberta às no-
vas correntes aristotélicas e ao rigor da escolástica, “subordina-se 
integralmente à radicalidade exigente do evangelismo franciscano” 
(ZAVANOLLI, 1995, p. 113). Além de seu vasto conhecimento, 
sua forma de ensino faz de santo Antônio um doutor escolástico, 
pois

não somente ensinava nas escolas a ciência do tempo e com 
o método então em uso, não somente a possuía em grau bas-
tante elevado, mas seguindo o método então em voga, eficaz-
mente a comunicava ao povo cristão com o apostolado da 
palavra viva e a transmitia aos pósteros, tendo-a registrado em 
seus escritos (ZAVANOLLI, 1995, p. 211).

A permissão dada a Frei Antônio por Francisco de Assis não 
deve ser analisada simplesmente sob o prisma de autorização legal 
à pregação, mas deve ser vista também como uma bênção dada 
pelo pai dos franciscanos, reconhecendo em Antônio a capacida-
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de e humildade necessárias para levar adiante a pesada obra de 
pregador e mestre. Não deve também ser vista como uma traição 
ao ideal primitivo da Ordem, mas como uma evolução desejada e 
necessária.

Santo Antônio compôs, entre os anos 1227 e 1231, cinquenta 
e três Sermões Dominicais e vinte Sermões Festivos, além de quatro ser-
mões destinados às festas de Nossa Senhora. A obra obedece ao 
plano da liturgia do ano e tem sempre como base a Bíblia. 

Em todas as fontes biográficas antonianas, percebe-se que a 
conversão ao franciscanismo foi viva e total. Em seus sermões 
também é possível vislumbrar tal conversão. Sua quadriga, imagem 
que apresenta no Prólogo da antologia dos sermões, corresponde, 
de forma criativa, à formulação de um esquema que torna mais efi-
caz a prédica franciscana, “fundamentando-a e possibilitando-lhe 
atingir outro público mais amplo, sem que deixe de acentuar o seu 
caráter penitencial.” (ZAVANOLLI, 1995, p. 124).

Em uma primeira leitura desse referido Prólogo já podem ser 
coletados imediatamente dados importantes sobre a retórica do 
santo. É evidente, em vários pontos da obra, não apenas no prólo-
go, a presença de técnicas persuasivas observadas por Aristóteles 
em Arte Retórica e difundidas no medievo por Santo Agostinho, 
leitor de obras de Cícero ou a ele atribuídas, como De invetione e 
Retórica ad Herennium.

Uma das técnicas que salta aos olhos é a parte final do Prólogo, 
onde Santo Antônio faz um sumário da obra que se inicia, permi-
tindo que qualquer leitor de Arte Retórica reconheça de imediato as 
três questões relativas ao discurso apontadas por Aristóteles: “Três 
são as questões relativas ao discurso: a primeira, donde se tirarão 
as provas; a segunda, o estilo que se deve empregar; a terceira, a 
maneira de dispor diferentes partes do discurso” (ARISTÓTE-
LES, 2000, p. 172).

O Frade Franciscano retira das Sagradas Escrituras toda a ma-
téria de seus sermões e aponta os Evangelhos de domingo, fatos 
históricos do Velho Testamento, os intróitos e as Epístolas como 
os lugares de onde se tirarão as provas. Para os cristãos da Idade 
Média, principalmente os dos primeiros séculos, a Bíblia era a ci-
ência mais importante, a única capaz de tornar os homens sábios. 
Pode-se dizer que a Bíblia era para os cristãos medievais o que a 
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literatura/filosofia era para os gregos. Por isso afirma Santo An-
tônio: “Não conhece as letras quem ignora a Escritura sagrada” 
(ANTÔNIO, 2000, p.7). 

O estilo empregado é douto, visto que seus sermões são apre-
sentados de forma resumida e expostos em esquemas, respeitando 
a liturgia do ano. A condensação de doutrina e citação de ver-
sículos, muitas vezes incompleta, revela que o público-alvo teria 
alguma familiaridade com os temas ali expostos e seria capaz de 
compreender a matéria elaborada. Além disso, Antônio afirma, no 
Prólogo, que a obra é resultado de pedidos dos confrades que o 
impeliram a tal empreitada e a eles se destina. Trata-se, portanto, 
de um tratado teológico prático e não sistemático, onde prega-
dores poderiam fazer consultas a fim de se instruírem melhor e 
a partir de seus exemplos desenvolverem seus próprios sermões.

Sobre a forma de expor o discurso, santo Antônio segue a es-
trutura típica de um sermão medieval, que deveria conter os se-
guintes elementos: tema, protema, divisão, exposição e epílogo. 
Os sermões começariam por um tema, que via de regra é a citação 
de um versículo retirado do Novo Testamento ou o começo do 
evangelho dominical. Segue ao tema o protema, que é a citação de 
um versículo das Escrituras, retirado do Antigo Testamento. Esse 
versículo seria a base da pregação e precisaria estar em consonân-
cia com o tema. O protema, que faz a vez de um exórdio clássico, 
é, talvez, o ponto mais importante da pregação, no qual se busca 
“alcançar a benevolência do ouvinte” (ARISTÓTELES, 2000, p. 
207). Vê-se com Aristóteles, Alain de Lille e outros a importân-
cia que se dá à retidão do orador, “pois é sobretudo às pessoas 
honestas que se presta atenção” (ARISTÓTELES, 2000, p. 207), 
devendo, pois, captar a benevolência de seu auditório para com sua 
própria pessoa através da correção e humildade. Também deveria 
prometer ater-se apenas a coisas úteis e pouco numerosas; que não 
desejará tomar a palavra senão que por dedicação a seus ouvintes. 
Observa-se, abaixo, o esquema típico empregado no sermão de 
santo Antônio.

Virtude da Pobreza – Solícitos em conservar a unidade do 
espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, 
como também vós fostes chamados a uma só esperança pela 
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vocação. Comentário da Glossa: Deveis guardar a unidade, 
de modo que sejais um só corpo a servir o próximo e um só 
espírito com Deus, querendo o que ele quer, ou então, um só 
espírito os irmãos, com os quais se tenha o mesmo querer e o 
mesmo não querer. O hidrópico, isto é, luxurioso e avarento 
não conserva esta unidade. Mancha o corpo e sufoca o espíri-
to com os espinhos da avareza. Se fosse ligado com o vínculo 
da paz e com a corda da unidade, nunca teria caído no poço. 
Mas por crescer duma e doutra coisa, jaz no poço do deses-
pero. Rogamos-te, pois, Senhor Jesus Cristo, que nos agarres 
com a mão da tua misericórdia, nos tire do poço com os pa-
ninhos da tua pobreza e humildade; nos cure da hidropisia da 
luxúria e da avareza, para que possamos conservar a unidade 
do espírito e chegar a ti, Deus Trino e Uno, juntamente com 
o Pai e com o Espírito Santo. Auxilia-nos tu, que é bendito 
pelos séculos. Amém. (ANTÔNIO, 2000, v. I, p. 224).

Vê-se, no sermão acima, o tema: “Solícitos em conservar a 
unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só 
espírito, como também vós fostes chamados a uma só esperança 
pela vocação”, retirado no Novo Testamento conforme sugerido 
pela ars praedicandi do período. Vê-se também que santo Antônio 
não coloca a referência bíblica – Efésios 4:3-4 – ou por que seus 
leitores saberiam onde a mesma se encontrava, ou por que o pró-
prio santo, amparado em sua prodigiosa memória2, lembrava-se 
do versículo, mas não possuía à mão uma bíblia para consulta, ou 
simplesmente por que o mais importante era a essência do versí-
culo e não a sua localização.

Já o protema é uma citação da Glossa e não um versículo do 
Antigo Testamento conforme requeria um esquema típico medie-
val. Não raras vezes, ocorre a mistura na exposição do Antigo Tes-
tamento com descrições retiradas das Glossas, que possuíam, no 
medievo, a mesma autoridade que as Escrituras.

A exposição, a parte mais importante do sermão, quando 
possível, podia conter uma, duas, três ou até mesmo cinco fases: 
utilização dos quatro sentidos de interpretação bíblica – literal, 
2 Lembramos que devido à escassez de livros, a memória desempenhava um grande 
papel na instrução dos clérigos. “A letcio, o ensino oral baseado em um texto, seria 
sempre o elemento pedagógico fundamental, e daí o justificado apreço em que a 
memória efetivamente foi tida na Idade Média: Hugo de São Vitor, no Didascalion, e 
Alcuíno, nas Rhetorica, fizeram o seu elogio” (CAEIRO,1995, p. 10).



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

473

alegórico, topológico e anagógico –, citação de obras dos Pais da 
Igreja, emprego de etimologias ou dos bestiários, menção a outros 
versículos bíblicos e exemplos. No sermão acima, a exposição é 
bem resumida, não seguindo as cinco fases; compreende mais uma 
explicação das sentenças anteriores. Aqui, Antônio provavelmente 
esteja se dirigindo ao clero e denuncia, como é costume em outros 
sermões, a luxúria e a avareza como uma doença que leva para o 
poço a própria alma do religioso que pratica tais pecados:

O hidrópico, isto é, luxurioso e avarento não conserva esta 
unidade. Mancha o corpo e sufoca o espírito com os espinhos 
da avareza. Se fosse ligado com o vínculo da paz e com a 
corda da unidade, nunca teria caído no poço. Mas por crescer 
duma e doutra coisa, jaz no poço do desespero (ANTÔNIO, 
2000, v. I, p. 224).

A denúncia não é direcionada apenas aos clérigos, mas tam-
bém aos fiéis que se permitiam um afastamento dos preceitos 
cristãos originais, como também se observa em Prelado, Clérigo e 
Religiosos: “A caridade, a castidade, a humildade e a pobreza, pre-
ceitos espirituais do Senhor, foram destruídos nos clérigos e nos 
religiosos, porque são invejosos, luxuriosos, soberbos e avarentos” 
(ANTÔNIO, 2000, v. II, p. 95).

Os oradores medievais aproveitavam o protema para fazer 
uma oração em busca da graça divina. Santo Antônio desloca essa 
prece do início do sermão para o fim, onde ela parece estar mais 
justificada, visto que, após a exposição da doutrina bíblica, busca-
-se, no Senhor, a força para executar tudo quanto foi pregado. Re-
para-se também que a oração faz a vez do epílogo, o qual resume 
as ideias apresentadas no sermão.

Rogamos-te, pois, Senhor Jesus Cristo, que nos agarres com 
a mão da tua misericórdia, nos tire do poço com os paninhos 
da tua pobreza e humildade; nos cure da hidropisia da luxúria 
e da avareza, para que possamos conservar a unidade do es-
pírito e chegar a ti, Deus Trino e Uno, juntamente com o Pai 
e com o Espírito Santo. Auxilia-nos tu, que é bendito pelos 
séculos. Amém. (ANTÔNIO, 2000, v. I, p. 224).
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Como anteriormente foi colocado, o protema é uma citação 
do Antigo Testamento,  contudo, em muitos sermões, o versículo 
bíblico dá lugar a citações do livro Ciências Naturais, de Plínio:

Soberbo astuto - O homem prova-se na boca do adulador. A 
injúria recebida mostra o que cada um é por dentro. Diz-se 
em Ciências Naturais que um certo animal pequeno vai ao 
lugar por onde entram as abelhas, sopra fortemente nele e 
fica à espera que saiam. Quando alguma delas quiser voar, 
apanha-a e come-a. Também o soberbo e astuto vai ao lu-
gar por onde entram as abelhas, isto é, considera a vida e os 
costumes, as palavras e as obras dos justos (…) (ANTÔNIO, 
2000,  v. II, p. 14).

Como também a citações etimológicas:

A concessão de a Igreja ligar e desligar – Eis que eu te  digo: 
Tu és Pedro. Pedro teve três nomes: Simão, que se interpreta 
obediente; Pedro, o que reconhece; Cefas, cabeça. Foi Simão 
no chamamento de Cristo: Vinde após de mim, etc. E eles, dei-
xadas as redes, etc. Foi Pedro na confissão do dia de hoje, por-
que reconheceu a Cristo Filho de Deus, vivo, e por isso mereceu 
ouvir: Tu és Pedro. Não digo: serás chamado, mas: tu és Pedro, 
de mim, Pedra. Reservo, contudo, para mim a dignidade do 
fundamento, porque ninguém pode colocar outro fundamento além 
do que foi posto, Cristo Jesus, sobre quem se edificou a Igreja. 
(ANTÔNIO, 2000, v. II, p. 50).

Ou da História dos Animais, de Aristóteles:

Luxuriosos comparados às rãs e às aranhas - Iguais aos da rã 
são os modos das aranhas quando querem realizar o coito. A 
fêmea atrai o macho pelos fios da teia, e depois o macho atrai 
a fêmea, e isto até à união sexual. Os luxuriosos são como as 
rãs na água do prazer carnal. Eles convidam-se à luxúria com 
sinais e vozes; seus olhos estão cheios de adultério, acesos 
de sensualidade. Como as aranhas, atraem-se por certos fios 
de palavras e de promessas, até se unirem ao abismo da sua 
perdição (...) (ANTÔNIO, 2000, v. II, p. 16).
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Retornando ao Prólogo geral da coletânea de sermões, o mes-
mo se inicia com uma parábola de Jesus escrita no livro de São 
Marcos, a qual diz que a terra primeiro produz a erva, depois a es-
piga e por último o fruto. Dessa citação já se pode observar os três 
sentidos da interpretação bíblica aplicados por santo Antônio na 
interpretação da Bíblia, a saber: o alegórico, o moral e o anagógico.

(…) Hevilat interpreta-se parturiente e significa a Sagrada Es-
critura, a qual é como a terra, que primeiramente produz a 
erva, depois a espiga e, finalmente, o grão maduro na espiga. 
A erva constitui a alegoria, que edifica a fé, segundo o dito: 
Produza a terra erva verdejante; na espiga, chamada assim 
de spiculus (ponta), entende-se a moralidade, que informa os 
costumes e com a sua doçura transpassa e fere o ânimo; no 
grão maduro, figura-se a anagogia que trata da plenitude do 
gozo e da felicidade angélica. (ANTÔNIO, 2000, v. I, p. 5).

Parece, em um primeiro momento, que o sentido histórico é 
desprezado em detrimento dos demais. Contudo, a não inclusão 
de tal sentido no prólogo não significa que Antônio não o utili-
zasse; ao contrário, é dele que se retira os outros três e nisto se vê 
claramente a influência de Santo Agostinho, o qual apresenta em 
sua obra A Doutrina Cristã a definição de sinal: “Sinal é, portanto, 
toda coisa que, além da impressão que produz em nossos senti-
dos, faz com que nos venha ao pensamento outras ideias distintas” 

(AGOSTINHO, 2002, p. 85). Partindo desse princípio agostinia-
no, pode-se entender que os sentidos moral, anagógico e alegórico 
partem do histórico, isto é, Antônio recolhe da história bíblica a 
doutrina de forma mais compreensível aos seus ouvintes/leito-
res, fazendo a distinção do que é puramente um relato histórico e 
do que são preceitos divinos ocultos, conforme mostra o sermão 
abaixo.

Penitentes, Pobres e Humildes - Os três dias são a penitên-
cia, a qual consiste na contrição, na confissão e na satisfação. 
Acerca deste tríduo diz Moisés no Êxodo: Nós faremos viagem 
de três dias no deserto, para sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. De-
pois deste tríduo, José e Maria, isto é, os penitentes de espíri-
to, os pobres e os humildes, encontrarão Jesus no templo da 
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Jerusalém celeste. Isto é o que se diz no Gênesis: o copeiro-mor, 
depois de três dias, foi restituído ao seu antigo lugar. (ANTÔNIO, 
2000, v. I, p.  226).

Percebe-se que Antônio parte de um versículo da história do 
povo de Israel no deserto: “nós faremos viagem de três dias no de-
serto, para sacrificarmos ao Senhor nosso Deus”. Ele se apropria 
de um dado histórico e retira dele outro sentido. Os três dias no 
deserto configuram um sinal, visto que invocam uma ideia diferen-
te: a penitência, a qual consiste na contrição e confissão, e também 
nos penitentes de espírito, os pobres e os humildes que, ao fim 
da labuta terrena, adentrarão aos céus. Não há, então, a redução a 
apenas um sentido, mas uma mescla deles, privilegiando, entretan-
to, o sentido moral devido ao seu valor pedagógico.  

Observa-se também que o último período do sermão, embora 
pareça não condizer com o todo, mantém com ele estreita relação, 
pois o copeiro-mor a quem santo Antônio se refere está presente 
na história de José em Gênesis 40. Preso por Faraó, o copeiro teve 
um sonho, cuja interpretação, dada por José, também preso, era de 
que o prisioneiro, após a penitência – prisão – seria restituído ao 
Palácio, símbolo de Jerusalém. Com tal análise, confirma-se, mais 
uma vez, que os sermões são direcionados a um público específi-
co, pois somente um conhecedor da história de José conseguiria 
unir as partes do sermão e compreender integralmente sua men-
sagem. Mesmo assim, o Prólogo Geral já antecipava que santo 
Antônio apresentaria citações semiplenas:

Expusemos algumas vezes mais difusamente os Evangelhos e 
os factos históricos; fomos sumários, mais breve e resumido 
no Intróito e na Epístola, a fim de que o excesso das palavras 
não causasse estrago e fastio; de facto, é tarefa sumamente 
difícil recolher matéria muito vasta em discurso breve e útil. 
(ANTÔNIO, 2000, v. I, p. 8).

Analisando ainda o Prólogo, fica patente, no excerto abaixo, 
que a intenção do frei está em consonância com os preceitos fran-
ciscanos devido à preocupação primeira com as almas do fiéis:
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Para honra de Deus, pois, edificação das almas e consolação 
tanto do leitor como do ouvinte, a partir da mesma inteli-
gência da Sagrada Escritura, com seguranças dum e doutro 
Testamento, fabricamos uma quadriga, a fim de que nela, jun-
tamente com Elias, a alma se eleve dos bens terrenos e por 
meio do celeste viver chegue ao céu. (ANTÔNIO, 2000, v. 
I, p. 7).

Quanto à humildade do orador, a retórica clássica já afirmava 
“(...) depositamos confiança no orador na medida em que ele exibe 
certas qualidades, isto é, nos parece que é bom, bem-disposto ou 
ambas as coisas” (ARISTÓTELES, 2000, p. 45). A oratória medie-
val mantém tal princípio, ponto sempre presente nos compêndios 
retóricos mais salientes, bem como em obras que, embora não fos-
sem dedicadas à retórica, tratavam, em algum momento, do assun-
to. Santo Antônio segue os preceitos da humildade, não somente 
por que era retoricamente correto, mas por que, como é possível 
depreender de sua obra, era intrínseco à sua personalidade.

Rogo ainda que se encontrardes nesta obra alguma coisa que 
seja edificante, consoladora e bem dita, bem escrita, atribui 
ao mesmo Santíssimo e bendito Jesus Cristo (…) Se, porém, 
encontrardes alguma coisa que seja mal escrita, insípida, me-
nos bem dita, imputai-o à minha miséria, à minha cegueira, à 
minha insipiência. (ANTÔNIO, 2000, v. I, p. 12).

“Instruir é uma necessidade”, já afirmava Santo Agostinho 

(2002, p. 234) e devido à “imperfeição dos ouvintes” (ARIS-
TÓTELES, 2000, p. 173), o orador sacro precisava se utilizar 
de meios vários para manter a atenção deles. Para se alcançar 
tal objetivo, frei Antônio, além da forma de expor a doutrina, 
que se coadunava à ars praedicandi do período, fazia amplo uso 
de etimologias e histórias do Antigo Testamento ou dos Santos 
Padres da Igreja, adaptando-as “segundo melhor nos parecer” 
(ANTÔNIO, 2000, v. I, p. 8). Lembramos com Caeiro que os 
homens da Idade Média acreditavam que a compreensão das 
coisas estava diretamente ligada aos nomes pelos quais eram 
designadas (CAEIRO, 1995, p. 210); por isso o uso constan-
te das etimologias, que além de buscar uma compreensão mais 
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profunda das palavras, tornava o sermão mais convidativo:

As riquezas da pobreza

A cobiça é a raíz de todos os males
Tendo saído, diz S.Mateu, Jesus, etc. A saída de Jesus significa 
a saída do varão penitente da vaidade do mundo. Dele se lê 
e canta na história do presente domingo: Tendo saído Jacob de 
Bersabeia, ia para Haran. Eis a concórdia de ambos os Testa-
mentos: Tendo saído, diz S. Mateus, Jesus retirou-se para as partes 
de Tiro e de Sidónia; e: Tendo saído, diz Moisés no Gênesis, Jacob 
de Bersabeia, ia para Haran. Jacob interpreta-se o que suplanta, 
e significa o pecador convertido, que sob a planta da razão 
conculca a sensualidade da carne. Sai de Bersabeia, que se 
interpreta o sétimo poço e significa insaciável cobiça deste 
mundo, raiz de todos os males. (…) De novo, sim, porque, 
segundo diz Salomão nas Parábolas, a sanguessuga tem duas 
filhas que dizem: Traze, traze. A sanguessuga é o diabo, se-
quioso do sangue das nossas almas, que deseja sugar. Tem 
duas filhas, as riquezas e as delícias, que não cessam de dizer: 
Traze, traze e nunca: basta (...) (ANTÔNIO, 2000, v. II, p. 23).

De imediato observa-se que santo Antônio tem bem presente 
a ideia de que a Bíblia é una e está ligada pelo mesmo espírito di-
vino, visto que cita o versículo do Novo Testamento e o relaciona 
a um versículo do Antigo Testamento. Observa-se também que 
o versículo, ao início do sermão, está incompleto. Isso acontece, 
como já foi observado, – e em muitos outros pontos da obra –, 
pois ele acreditava ser a história narrada já conhecida pelos seus lei-
tores ou simplesmente por economia de espaço, como ele coloca 
no sermão O Menino Jesus: “Embora Cristo se chame menino por 
múltiplas razões, por brevidade aponto uma só (...)” (ANTÔNIO, 
2000, v. I, p. 76). Outro dado presente é o uso das etimologias, no 
caso o significado do nome Jacob e o uso figurado da sanguessu-
ga, retirado do Bestiário Medieval. O sentido literal, aqui, não é 
suficiente para a compreensão total do texto, por isso a mescla 
com outros sentidos de forma que haja uma explicação mais com-
preensível, tornando disponível ao homem conhecimentos morais 
que o libertem dos entraves mundanos e prepare o caminho para 
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o encontro com a Graça. O uso de tais elementos revela a causa 
de sua maior preocupação: os ouvintes/leitores, como bem coloca 
no Prólogo. 

Em nosso tempo, a estulta sabedoria dos leitores e dos ou-
vintes degradou-se a tal ponto, que, se não encontram e não 
ouvem palavras elegantes, rebuscadas e altissonantes de no-
vidade, enfastiam-se da leitura e recusam-se a ouvir. E, por 
isso, para que a palavra de Deus, como dano das suas almas, 
não lhes merecesse desprezo e enfado, no princípio de cada 
Evangelho pusemos um Prólogo correspondente ao mesmo 
Evangelho, e inserimos no mesmo trabalho uma exposição 
moral sobre a natureza das coisas e de animais e etimologias 
de vocábulos. (ANTÔNIO, 2000, v. I, p. 8).

A junção de fragmentos de pensamentos e sua exegese ana-
lógica com o objetivo de criar uma ideia mais ampla, que atenda 
à coletividade e, ao mesmo tempo, à individualidade, é processo 
comum em seus sermões. Sua sempre presente preocupação em 
apresentar as Escrituras da forma mais clara possível aparece sobre-
tudo nas cláusulas, que consistem na divisão do versículo em partes 
e subsequentemente na explicação destas:

O pecado de Adão: a gula, a vanglória e a avareza – O pecado 
de Adão foi a destruição e a enfermidade do gênero humano. 
Consiste ele em três coisas: Gula, vangloria e avareza. Donde 
o verso: A vanglória, a gula e a concupiscência venceram o 
velho Adão. Estes três vícios aparecem no Gênesis: Disse a 
serpente à mulher: no dia em que dele comeres, abrir-se-ão os vossos 
olhos, eis a gula; sereis como deuses, eis a vanglória; conhecendo o bem 
e o mal, ei a avareza (ANTÔNIO, 2000, v. II, p. 7).

Busca argumentos de autoridade nos Pais da Igreja e até mes-
mo em escritores pagãos, pois considera pertencente aos cristãos 
tudo quanto os pagãos disseram, já que esses extraíam o conheci-
mento não deles mesmos, mas de minas fornecidas pela Providên-
cia Divina (AGOSTINHO, 2002, p. 145). O sermão abaixo mostra 
que santo Antônio assimilou bem a lição agostiniana:  
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O hábito, segunda natureza – O penitente habitua-se (porque 
o hábito é uma segunda natureza) a saltar os silvados, isto é, 
a desprezar as riquezas das coisas temporais, e os boqueirões, 
as delícias do corpo, e por isso se chama veado solto. Ninguém 
se faz de repente um às, e, por isso, pouco a pouco devemos 
habituar-nos a desprezar as riquezas e as delícias. O hábito 
adquire-se com o uso, [Ovídeo] e um filósofo escreveu: Aca-
barão os vícios se nos habituarmos a interrompê-los [Sêneca]. 
E noutro lugar: O caminho mais curto para ser rico é o des-
prezo das riquezas [Sêneca]. E noutro lugar ainda: Sou maior 
e nascido para coisas maiores do que para ser escravo do meu 
corpo [Sêneca]. (ANTÔNIO, 2000, v. II, p. 264).

O santo utiliza-se também de histórias, aos moldes das parábo-
las de Jesus, para ilustrar uma verdade maior. Histórias essas retira-
das da própria Bíblia ou de outros livros. Não foram encontradas 
histórias criadas pelo próprio santo. Um exemplo:

Parábola do anel de outo – Lê-se no Passionário de S. Sebastião 
que um rei possuía um anel de ouro, ornado com uma joia 
preciosa, que lhe era muito querido. Um dia caiu-lhe do dedo 
a uma cloaca, o que muito o penalizou. E não encontrando 
alguém que lhe pudesse tirar dali o anel, depondo os vestidos 
da dignidade real, desceu à cloaca vestido de saco, procurou o 
anel durante muito tempo, encontrou finalmente o que pro-
curava e, alegre, trouxe para o palácio o achado. O Rei é o 
Filho de Deus; o anel, o gênero humano; a joia no anel, a pre-
ciosa alma no homem. Este caiu do gozo do Paraíso, como 
do dedo de Deus, na cloaca do Inferno. O Filho de Deus 
muito se doeu dessa perda. Para recuperar o anel procurou 
entre os Anjos e entre os homens, e não encontrou, porque 
ninguém foi capaz. Então depôs os vestidos, aniquilou-se a si 
mesmo, tomou o saco da nossa miséria, procurou por trinta e 
três anos o anel, finalmente desceu ao inferno e aí encontrou 
Adão com a sua posteridade, e, muito alegre, levou consigo o 
achado para os gozos eternos! (ANTÔNIO, 2000, v. I, p. 89).

O sermão acima faz parte de um grupo de sermões intitulado 
“Teologia Antoniana”, o qual aborda assuntos sobre a Trindade, 
a humanidade e divindade de Jesus, a Virgem Maria e os Anjos. 
Após vários e longos sermões sobre Jesus Cristo e sua obra reden-
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tora, o sermão supracitado pode ser considerado o que resume de 
forma mais atrativa e compreensível toda a obra do Filho de Deus. 
Vê-se, dessa forma, que santo Antônio busca de várias maneiras 
ensinar o mesmo assunto até que sinta ser possível sua assimilação. 

Os sermões, em resumo, apresentam uma finalidade eminen-
temente docente, sem prejuízo, entretanto, de outras. Constituíam 
um guia prático e teórico, onde tanto pregadores quanto leigos 
cultos poderiam instruir-se para regozijo de sua própria alma ou 
para ensinamentos futuros. Santo Antônio não analisa hermeneu-
ticamente a Bíblia, apresenta sua doutrina como verdade conhe-
cida e incontestável. Baseando-se no fato de que os livros eram 
escassos, pode-se dizer que os sermões antonianos eram também 
fontes onde pregadores coletariam não apenas dados teológicos, 
mas também técnicas retóricas, já que havia grande abundância 
delas. A aplicação desses recursos persuasivos visava obter a be-
nevolência do ouvinte/leitor, como colocado no Prólogo, assim 
como buscava armar o futuro pregador a fim de sair melhor pre-
parado em defesa da verdade, pois “é possível persuadir o que é 
verdadeiro como o que é falso. Quem ousaria, pois, afirmar que a 
verdade deve enfrentar a mentira com defensores desarmados?” 
(AGOSTINHO, 2002, p. 208).

Santo Antônio, como conhecedor das questões de seu tempo, 
faz amplo uso de todo recurso retórico do qual possui conheci-
mento, fazendo de sua obra “um testemunho de valor ao mesmo 
tempo histórico e retórico poético” (CAMPOS, 2010, p. 57).
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MATÉRIA, MEMÓRIA E AUSÊNCIA EM A MANTA 
DO SOLDADO DE LÍDIA JORGE

 Evanir Pavloski1

“O testemunho vale no essencial por aquilo que nele falta”
(Giorgio Agambem)

A aventura de percorrer os labirintos da memória é um trajeto 
recorrente no itinerário literário de Lidia Jorge. Desde o seu pri-
meiro romance, O dia dos prodígios (1980), o mapeamento memo-
rialístico e existencial das personagens compõe parte fundamental 
do horizonte estético e temático da autora. Nessas veredas, as me-
mórias coletiva e individual se entrecruzam, viabilizando caminhos 
de significação dos textos por rumos históricos, sociais e identi-
tários. Assim, a ruptura do imaginário herdado e compartilhado 
socialmente em Vilamaninhos e os questionamentos políticos e 
mnemônicos de Eva Lopo em A costa dos murmúrios (1988) são 
pontos de partida para diferentes circuitos tanto teóricos quanto 
analíticos. Nosso percurso neste artigo acompanhará o fluxo das 
imagens-lembranças no relato da narradora de A manta do soldado, 
tendo em vista a sua representatividade para jornada testemunhal 
de autoconhecimento da personagem. 

O romance foi publicado em 1998, com o título O vale da pai-
xão. Nas edições brasileiras, no entanto, a obra foi lançada como 
A manta do soldado, denominação que, segundo a própria autora, 
transmitiria a atmosfera da narrativa de forma mais efetiva para 
o leitor. A obra figura, por meio das memórias pungentes de sua 
protagonista-narradora, três décadas de história da tradicional fa-
mília Dias. Por meio dessa recuperação subjetiva do passado que, 
por meio da escrita, preenche silêncios e ausências, a narradora 
consolida a sua própria consciência de si ao confrontar expressiva 
influência de seu tio e pai biológico Walter Dias. Maria Graciete 
Besse “Temos assim acesso à narrativa da infância, da adolescência 
1 Doutor em Estudos Literários – Professor adjunto da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), Paraná.
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e da conquista de uma afirmação de identidade na idade adulta, a 
partir de um duplo movimento de construção/descons trução da 
figura paterna” (BESSE, 2013, p. 125).

Ao longo desse reencontro com sua família e consigo mesma, 
a narradora descreve o processo de fragmentação e decadência 
do clã dos Dias, o qual põe fim na utopia familiar idealizada pelo 
patriarca Francisco.

O dono de Valmares achava que a sua casa era uma empre-
sa sólida, uma unidade produção à semelhança dum estado, 
dirigindo-a como um governador poupado gere um estado. 
Em nome do aforro, da economia, da produção, em nome do 
futuro, de um futuro sério, avarento, unido, indivisível (JOR-
GE, 2003, p. 44).

Dessa forma, o discurso memorialista da personagem se des-
dobra em duas dimensões complementares: a primeira, de caráter 
essencialmente intimista, representa um movimento de exploração 
e ressignificação de sua individualidade; a segunda, alinhada a uma 
perspectiva histórico-social, ilustra as transformações ocorridas 
em Portugal na segunda metade do século XX por meio dos seus 
reflexos no declínio do ethos familiar. Esse embricamento simbó-
lico do privado e do coletivo ressalta o testemunho como registro 
ao mesmo tempo crítico e afetivo das mudanças sociais da nação, 
dentre as quais a crise das identidades tradicionais merece desta-
que.

Ao “re-configurar” uma realidade em processo de rápida 
transformação, a obra de Lídia Jorge interroga subtilmente a 
me mória, pondo em evidência uma prática do descentramen-
to e da respon sabilidade, fundada numa axiologia alimentada 
pelo dever de testemunhar e pela re-invenção necessária da 
herança recebida, que exige sempre uma escolha e se apresen-
ta como uma tarefa (BESSE, 2013, p.121).

Ao assumir a escolha dessa tarefa, a narradora de A manta do 
soldado tece um relato marcado pela fragmentação discursiva, tem-
poral e identitária. Enquanto os tempos e os espaços se sobre-
põem na reconstituição do passado e na decodificação do atlas que 
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é a manta de Walter Dias, o foco narrativo transita entre a terceira 
e a primeira pessoa, o que enfatiza a ficcionalização do próprio 
“eu” da personagem, irremediavelmente distanciado no tempo e 
transformado por ele. A sobrinha de Walter ao mesmo tempo é e 
não é a sua filha. Assim como a narradora não pode se tornar outra 
pessoa sem reconhecer a existência de ambas em si mesma. Nesse 
sentido, a não-linearidade do enredo espelha a descontinuidade do 
próprio sujeito recuperado pela memória. Como sintetiza a sabe-
doria sertaneja de Riobaldo,

A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, 
cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho 
que nem se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo 
sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que 
eu real tive, de alegria ou forte pesar, cada vez daquela hoje 
vejo que era como se fosse diferente pessoa. Sucedido desgo-
vernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. (ROSA, 2006, 
p. 98-99).

Além da fragmentação do discurso no romance de Lídia Jor-
ge, a estrutura do testemunho denota também a inquietação emo-
cional da narradora com as ausências e presenças de Walter Dias 
em sua vida, o que redunda em uma dicção que mistura lirismo e 
ironia. O texto dá consistência material às lembranças e, conse-
quentemente, à própria autora enquanto pessoa inserida em um 
tempo presente específico. Recorremos uma vez mais às reflexões 
de Maria Graciete Besse para aprofundar tal questão:

No universo da sua ficção, Lídia Jorge mobiliza muitas vezes 
uma memória viva que se apresenta como a base da identida-
de pública e priva da, definindo uma forma rebelde de ser e de 
estar no mundo,2 filtrando um tempo sensível que é transfor-
mado esteticamente graças a uma linguagem lúcida, irónica, 
por vezes cinematográfica e lírica, não desprovida de alguma 
melancolia (BESSE, 2013, p. 122).

Dentre as características citadas pela autora, interessa-nos es-
pecialmente o potencial cinematográfico da narração em A manta 
do soldado e a sua relação com a própria essência imagética do pro-
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cesso de recuperação de lembranças.
Ao analisar os complexos arquitetônicos como corporifica-

ções da memória, a professora Aleida Assmann (2011) salienta a 
inequívoca ligação entre o ato de relembrar e a produção de ima-
gens como presentificação estruturada das lembranças. Segundo 
ela, “o cerne da ars memorativa consiste de imagines, a codificação 
da memória em fórmulas imagéticas impactantes, e loci, a atribui-
ção dessas imagens a locais específicos de um espaço estruturado” 
(ASSMANN, 2011, p. 170).

A essência da arte memorativa descrita pela autora pode ser 
apreendida na dinâmica de reconstrução do passado pela voz da 
narradora de Lídia Jorge. Em primeiro lugar, a fazenda de Valma-
res, a casa do Dr. Dalila e o Bar Los Pájaros são espaços que, para 
além de suas funções referenciais no universo ficcional, concen-
tram uma profunda simbologia em suas próprias imagens evoca-
das pela memória. Nesses locais mapeados e estruturados pelas 
reminiscências da personagem, cenas, pessoas e objetos são hi-
postasiados como marcas de afetividade, angústia e reflexão. Nes-
se sentido, as imagens-lembranças2 do revólver sob o colchão, da 
charrete no fundo do pátio e da garrafa de bebida nas mãos do 
médico se inscrevem em um horizonte de significação que deli-
neiam a subjetividade da narradora lançada no fluxo do tempo. Os 
itens pessoais de Walter Dias recolhidos pela filha, por exemplo, 
são convocados por suas recordações como vestígios de seu dese-
jo por inclusão na história do pai.

Em silêncio, sem palavras disponíveis para o dizer, ela tinha 
arrecadado os objetos que haviam sido a sua herança, conser-
vando-os inteiros e intactos como escaravelhos no interior de 
uma pirâmide. Se Walter aproximasse o candeeiro da sua tes-
ta, veria como ela possuía inteiras as polainas pretas, o cantil 
de esmalte, o lenço branco, a mochila parda, a farda de flanela 
cinzenta, o grande capote de lã com a sua manga larga. Era 
isso que ela queria dizer-lhe. (JORGE, 2013, p. 39).

Esses objetos lentamente perdem a sua materialidade concreta 
e passam a compor um caleidoscópio fluído de imagens-lembran-
2 Termo utilizado por Henry Bergson em sua obra filosófica Matéria e memória 
(1896), a qual será especificamente abordada no decorrer da discussão.
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ças, as quais só se reconciliam com sua perdida tangibilidade na 
concretude do texto escrito, ao menos até que novos olhares liber-
tem novamente o seu potencial imagético das tramas dos signos 
linguísticos. Em síntese, a matéria, uma vez percebida, converte-se 
em representação que, uma vez assimilada, transforma-se em me-
mória.

Durante os anos que se seguiram, eles tinham permitido que 
o tempo fosse desbotando, usando, transformando todos es-
ses objetos em pedaços de coisas espalhadas pelo solo, assi-
miladas a ele, da mesma cor e substância. Mas ela queria dizer 
que havia objetos que não desapareciam, que apenas deixa-
vam de ser matéria e de ter peso para passarem a ser lembran-
ça. Passavam a ser fluido imaterial, a entrar e sair do corpo 
imaterial da pessoa, a incorporar-se na circulação do sangue e 
nas cavernas da memória, para aí ficarem alojados no fundo 
da vida, persistindo ao lado dela (JORGE, 2013, p. 37).

As lembranças não são, entretanto, sempre imagens mudas 
projetadas diante dos olhos da narradora no ecrã da memória. 
A maioria das recordações tem sons, densidade, profundidade e 
textura. Os passos assimétricos de Custódio na escada, o toque 
temporário de Walter e o olhar abandonado de Francisco Dias são 
quadros profundamente representativos na galeria mnemônica da 
personagem. Deriva dessa essência mais espacial do que plana das 
imagens evocadas a associação do discurso memorialista com o ci-
nema. Essa aproximação é estabelecida, por exemplo, na seguinte 
passagem do romance:

Todos os irmãos estavam perfilados em volta da mesa, seve-
ros como numa ceia de Cristo, em que Cristo não existe, só 
existe o traidor. E Adelina Dias não se conteve e chamou – 
“Paizinho, venha cá! Walter está a meter-se, diante de todos, 
com a própria cunhada!”. Constava do filme de cinqüenta e 
um. (JORGE, 2013, p. 26).

É preciso considerar ainda a importância das imagens-lem-
branças que são recuperadas a partir daquilo que não foi visto, 
ouvido ou tocado. A não-presença de Walter Dias, a mudez das 
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vozes que, pouco a pouco, deixaram de povoar os cômodos da 
casa e a cegueira relativa da escuridão que, segundo a narradora, 
“é um ente” (JORGE, 2013, p. 42) são exemplos de elementos in-
tangíveis assumindo forma na reconstrução subjetiva do passado. 
Dessa forma, mesmo aquilo que nunca teve materialidade pode se 
tornar matéria de memória. Dentre os exemplos dessa dinâmica na 
obra, destacamos o profundo silêncio que ocupa o lugar de Walter 
após a sua partida, cuja força parece suficiente até mesmo para 
calar e obscurecer as recordações.

Sim, tinha chegado a hora do silêncio, o século do silêncio, 
ele estava a iniciar-se com o ruído da fogueira no descam-
pado, rente ao faval raquítico, nas encostas de arneiro onde 
assentava o quintal da nossa casa. Onde assenta. O silêncio 
apontava com o dedo o que iria acontecer, apontava o cami-
nho do futuro na terra. O silencia dizia que o céu seria assim. 
Um grande espaço sem nada, onde ninguém teria recordação 
de nada, onde não haveria ninguém para se lembrar de nada. 
(JORGE, 2013, p. 136-137).

Entretanto, ao utilizarmos termos como percepção, represen-
tação e memória, ainda seria razoável estabelecer limites entre a 
materialidade e a imaterialidade dos substratos que compõem as 
imagens-lembranças? Em sua obra Matéria e memória (1896), Henry 
Bergson afirma que a percepção de um objeto já redunda na cria-
ção de uma imagem que não se relaciona diretamente nem com 
o universo empírico nem com a dimensão cognitiva. Segundo o 
autor,

A matéria para nós é um conjunto de “imagens”. E por 
“imagens” entendemos uma certa existência que é mais do 
que aquilo que o idealista chama uma representação, porém 
menos do que aquilo que o realista chama de coisa – uma 
existência situada a meio caminho entre a “coisa” e a “repre-
sentação” (BERGSON, 1999, p. 02).

Diante disso, se as imagens criadas no próprio momento da 
percepção de um objeto se caracterizam como independentes, ain-
da que complementares, da visão e da significação, como definir 
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as imagens-lembranças que estão distanciadas temporalmente do 
objeto e do contexto de representação? Para Bergson, a retomada 
dessas memórias sempre estará inevitavelmente condicionada pelo 
momento presente da rememoração. Trata-se, em grande medida, 
de uma percepção atual de uma percepção anterior, o que influen-
cia diretamente na atualização das imagens do passado. “A bem da 
verdade, ela já não nos representa nosso passado, ela o encena; e, 
se ela mercê ainda o nome de memória, já não é porque conserva 
imagens antigas, mas porque prolonga o seu efeito útil até o mo-
mento presente” (BERGSON, 1999, p. 89).

É justamente a importância desse lugar de fala que nos parece 
especialmente relevante no romance de Lídia Jorge. Retornamos, 
assim, para os processos de desconstrução e reconstrução não 
apenas da imagem de Walter Dias, mas também da identidade da 
narradora, uma vez que a consciência de nosso próprio corpo e, 
em última análise, de nosso próprio eu é também alicerçada em 
uma estrutura imagética. Tais processos assumem em A manta do 
soldado dois níveis de configuração textual.

Tanto o testemunho da narradora como plano de conteúdo 
da obra quanto os textos escritos pela personagem no âmbito da 
diegese e entregues ao pai em terras argentinas invertem a dinâmi-
ca tradicional de transmissão de um legado entre gerações. Walter 
Dias herda, seja como interlocutor ausente ou como leitor presen-
te, espelhos em formato de narrativas que refletem as suas ima-
gens e as de sua filha, escritos que presentificam memórias e que 
são ao mesmo tempo movimentos de aproximação e de rompi-
mento entre as personagens. O ódio de Walter, resultado imediato 
da leitura dos papéis entregues por sua filha, torna-se a herança 
mais palpável que a narradora consegue levar de volta para Valma-
res. “A cólera dessa noite ficará a fazer parte da minha cólera, será 
parte integrante da minha herança mais íntima. Adiante” (JORGE, 
2003, p. 225).

Com a entrega dos textos, a narradora demarca um ponto de 
ruptura com uma visão do passado e do pai, o que possibilita a 
consolidação de uma nova identidade e de novas formas de per-
cepção de sua história. “Na verdade, a filha não fora até o Bar Los 
Pájaros para sossego dele, mas sim para o bem dela. Encontrava-se 
ali para cortar alguma coisa que tinha que ser cortada, no momen-
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to exacto. Cortar dentro de si” (JORGE, 2003, p. 225). Tal desejo é 
confirmado pelo enterro simbólico da manta de soldado herdada, 
momento no qual a narradora questiona se ela não se tornara a 
progenitora de seu próprio pai, metáfora que assinala a transfor-
mação da imagem de Walter em seu imaginário.

Bergson (1999) afirma que toda percepção, inclusive aquela 
atraída pela recuperação mnemônica, transforma-se em ação nas-
cente. Nessa visão, recordar é uma ação que redunda no desen-
volvimento de outra ação, já que o presente daquele relembra é o 
único tempo passível de ser transformado. Entendido como relato 
memorialista assombrado por imagens e preenchido por vazios, 
o romance A manta do soldado representa um movimento da nar-
radora como corolário do ato de lembrar: o movimento de seguir 
adiante. Contudo, se como afirma Bergson, o retorno ao passado 
é um dos pressupostos para a atuação no presente, revela-se em-
blemática a cena final do romance, na qual Custódio, o discreto 
pilar da família Dias, recolhe a todos para dentro da residência de 
Valmares. 

O seu pé sereno, guardador, o pé vigilante dum homem que 
foi metade dum outro homem, vem. Custódio chega e tira-lhe 
a enxada das mãos, e ele mesmo empurra a terra e acama-a, 
alisa-a, fica esperando que ela lhe diga alguma coisa. Ele mes-
mo diz – “Pelo amor de Deus, não fiquem aí parados, ainda é 
tão cedo, vão entrando.” Ele mesmo diz. E, depois, ele mes-
mo entra. (JORGE, 2003, p. 239).

A fala da personagem sintetiza, em grande medida, a sua ca-
racterização ao longo de todo o romance. Custódio se notabiliza 
como o protetor do clã Dias ao mesmo tempo em que reafirma 
o seu papel de duplo do seu irmão Walter. Seu gesto paternal de 
terminar a dolorosa tarefa da protagonista de enterrar simbolica-
mente seu pai biológico e sua iniciativa de recolher os membros 
restantes da família na segurança da casa são provas desse caráter 
dual do primogênito. Enquanto Walter fragmenta o ethos domés-
tico de Valmares ao se evadir, Custódio preserva o que resta ao 
permanecer. Além disso, é significativo que a protagonista conclua 
suas reminiscências com essa imagem de recolhimento à residên-
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cia ancestral. Diante dessa cena, cabe-nos especular se, como a 
narradora, para seguirmos em frente, não estamos sempre de algu-
ma forma voltando para casa. 
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A SELVA DE FERREIRA DE CASTRO NAS 
ILUSTRAÇÕES DE POTY

Fabricio Vaz Nunes1

A edição brasileira de 1967 do romance A selva, originalmen-
te publicado pelo escritor português Ferreira de Castro em 1930, 
exibe na capa uma imagem tétrica: um homem enrolado, junto 
a um tronco de árvore, por uma monstruosa cobra (Fig. 1). Seu 
rosto revela um esgar de horror; uma de suas mãos tenta se livrar 
do abraço mortal e a outra segura o pescoço do réptil, enquanto 
o seu corpo é comprimido de encontro à árvore. Como elemento 
paratextual que é, a imagem se articula com os elementos textuais 
da capa para apresentar o livro ao leitor, preparando e, até certo 
ponto, direcionando a sua recepção como exemplar de um gênero 
textual determinado (GENETTE, 1997) - o gênero ficcional do 
“romance”, incluindo a descrição da realidade natural e os perigos 
que ela apresenta para os homens que se adentram na selva. A ilus-
tração do artista brasileiro Poty Lazzarotto é eloquente: ao longo 
do romance, a dura realidade dos seringueiros revela-se como uma 
armadilha da qual poucos conseguem escapar - realidade esta vivi-
da diretamente por Ferreira de Castro, que, tendo sido enviado ao 
Brasil em 1911, com apenas 11 anos de idade, amargaria por três 
anos as agruras de uma situação de trabalho análoga à escravidão. 
A imagem, no entanto, como percebem Matos e Paiva em seu arti-
go “Imagens da Selva: iconografia e literatura em A selva de Ferreira 
de Castro” (2012), representa um “desvio” da narrativa textual - 
ou mesmo, segundo os autores, um “equívoco interpretativo” -, já 
que não há, no texto, nenhuma narrativa de pessoas enroladas por 
sucuris, de forma que a sua conexão com o livro só poderia ser 
entendida como de ordem metafórica ou como remissão a alguma 
outra obra literária.

O flagrante desvio da imagem (pelo menos entendida literal-
mente, como representação de eventos narrados no romance) em 
1 Mestre em História da Arte e da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas 
e Doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná. Docente da 
Universidade Estadual do Paraná – Campus I, Escola de Música e Belas Artes do 
Paraná.
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relação ao texto aponta para uma característica crucial da ilustração 
literária, como de resto de outras formas de relação entre textos 
literários e outras formas artísticas que nascem, de alguma forma, 
do texto, como adaptações para filmes ou quadrinhos. Como bem 
demonstra Robert Stam em seu artigo “Teoria e prática da adap-
tação” (2006), a busca de uma suposta fidelidade da adaptação em 
relação à fonte é improdutiva em termos de análise, e produto 
de uma série de preconceitos tais como o entendimento de que a 
obra-fonte é melhor por ser mais antiga, por ser textual e não feita 
de imagens, ou a compreensão das obras adaptadas como tendo 
uma relação de parasitismo com os seus originais. Quando se fala 
de ilustração literária, no entanto, a análise destas relações deve ser 
matizada pelo fato simples de que ilustração não é adaptação, ainda 
que tenha alguns aspectos em comum com esta prática cultural: 
a ilustração não substitui a obra literária, mas se soma a ela dentro 
do suporte físico do livro ilustrado; como a adaptação, por outro 
lado, ela também não se vê forçada, a priori, a nenhum tipo de fi-
delidade estrita, como Matos e Paiva pretendem na sua análise das 
iconografias ligadas ao romance de Ferreira de Castro, para quem 
muitos ilustradores falham por não contemplar os aspectos sociais 
que, segundo eles, são os elementos centrais do romance, dando 
destaque, de forma considerada “equivocada”, à representação da 
natureza. É evidente que os autores consideram as ilustrações sob 
o viés da fidelidade, que leva a compreender certas interpretações 
dos ilustradores, em especial as que privilegiam a representação da 
natureza, como pura e simplesmente erros de interpretação, como 
se o livro não contivesse quaisquer descrições da natureza. O ilus-
trador, assim como o crítico ou o pesquisador da literatura, é mais 
um intérprete dentre outros, mais um leitor dentre outros, e a obra 
visual que ele cria a partir de uma obra literária materializa, grafica-
mente, uma das leituras possíveis de um texto. Falar em equívoco, 
na análise destas interpretações visuais de um romance, deve-se, 
portanto, a uma desconsideração da problemática fundamental 
das relações entre texto e imagem que são instituídas na ilustração 
literária.
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Figura 1. Capa da edição brasileira de 1967 de A selva, de Ferreira de 
Castro. Montagem de Marius Lauritzen Bern sobre ilustração de Poty 

Lazzarotto.

Este trabalho trata desta problemática das relações entre texto 
e imagem, tomando como objeto as ilustrações de Poty para A Sel-
va, buscando demonstrar como o ilustrador interpreta, visualmen-
te, o romance, destacando alguns dos seus aspectos em detrimento 
de outros, fazendo determinadas escolhas gráficas e estilísticas que 
são representativas da maneira como o artista “viu” o texto. Nesta 
relação, assume relevo ainda um outro fator complicante: o fato de 
que se trata de um romance sobre o Brasil, ou melhor, sobre uma 
determinada região do Brasil, geográfica, histórica e socialmente 
delimitada, tal como vista pelos olhos de um estrangeiro, romance 
este que é ilustrado por um artista brasileiro. A representação lite-
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rária da Amazônia pelo olhar estrangeiro será, assim, contraposta à 
sua interpretação por um olhar brasileiro; as aproximações e afas-
tamentos entre estes dois olhares podem revelar, segundo espera-
mos, alguns aspectos da forma como se pensa o Brasil a partir “de 
fora” e a partir “de dentro”.

Voltando à cena representada na capa, a figura de uma pessoa 
sendo esmagada pela sucuri junto a uma árvore pode ser entendida 
de forma metafórica - como representação da situação análoga à 
escravidão a que os seringueiros eram submetidos, o que ofere-
ce ao texto um caráter de romance-jornalismo, derivado, como se 
sabe, das experiências pessoais e diretas do autor - ou como re-
missão a outra obra literária. Dentre as muitas obras ilustradas por 
Poty, a imagem traz à mente uma anedota presente no romance 
Chapadão do Bugre, de Mário Palmério, em que se conta a história 
de Tonico Cascavel, que teria recebido este apelido por ter ficado 
enrolado em uma imensa cascavel por mais de um dia: quando ele 
é encontrado pelos companheiros, a cascavel é inclusive confun-
dida com uma sucuri, e Tonico, enrolado pela cobra, segura a sua 
cabeça, tentando manter as suas presas venenosas longe do seu 
corpo (PALMÉRIO, 1965, p. 270). A leitura realizada por Poty 
do romance, assim, mistura elementos “reais” dentro da estrutura 
diegética do livro, ou seja, eventos efetivamente narrados no livro 
de Ferreira de Castro - que incluem também narrativas eventuais 
acerca de “sucurijus” devoradoras de leitões e bezerros, mas não 
de humanos - com elementos imaginários, metafóricos, ou oriun-
dos de outras narrativas que incluem embates entre a natureza 
cruel e o elemento humano.
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Figura 2. Poty Lazzarotto. Capitulares para A selva, de Ferreira de 
Castro, 1967.

Assim, pertencem a este imaginário da mata e da vida dos ho-
mens neste ambiente hostil as capitulares com que se inicia cada 
capítulo (Fig. 2), compostas através da fusão de letras com elemen-
tos naturais (animais, plantas) e elementos humanos (redes, serin-
gueiros retirando látex ou pessoas envolvidas em outras atividades, 
geralmente ligadas ao trabalho e à subsistência). Por outro lado, 
nas cenas representadas nas ilustrações de página inteira, destaca-
-se, na maioria das ilustrações, a figuração do elemento humano, 
remetendo a situações de exploração, trabalho, fadiga e ameaça. 
Na primeira ilustração de página inteira (Fig. 3), por exemplo, vê-
-se, em pé e apoiada sobre a amurada do barco, a figura que pode 
ser identificada como Balbino, o responsável por recrutar e aliciar 
os homens, geralmente provenientes do Nordeste brasileiro, para 
o trabalho nas áreas de extração do látex nas entranhas da Floresta 
Amazônica. A sinistra figura de Balbino, dominante sobre a estru-
tura do barco, em cuja seção inferior se veem algumas redes com 
pessoas deitadas, remete à sua posição hierárquica e dominante 
sobre os trabalhadores, para os quais ele assume uma postura de 
dono de escravos; como ele mesmo afirma, logo nas primeiras 
páginas, “É tudo uma malandragem! Ah, bom tempo em que ha-
via relho e tronco! Então, esta canalha andava mesmo metida na 
ordem! Hoje, não se prende ninguém por dívidas e dizem que já 
não há escravos” (CASTRO, 1967, p. 6). Atraindo os homens com 
a ilusão de que farão fortuna através da extração do látex, Balbino 
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é uma peça-chave para o funcionamento de um esquema de alicia-
mento através do qual os homens acabam ingressando no trabalho 
já endividados - precisando pagar pela viagem, pelos equipamen-
tos e por tudo o mais necessário à sua sobrevivência na mata -, 
dívida que jamais poderão pagar. A imagem que representa uma 
massa de trabalhadores de costas, tendo acima deles as feições 
de Balbino (Fig. 4) - caracterizado, como na primeira ilustração, 
através do chapéu inclinado e o charuto -, é uma figuração quase 
alegórica deste exército de homens submetido a uma situação de 
trabalho injusta e desastrosa. A imagem é exemplar da estratégia 
figurativa de Poty, em que talvez Balbino seja uma das únicas fi-
guras diretamente identificáveis e individualizada nas ilustrações; 
os trabalhadores, todos eles de costas, são anônimos e genéricos.

Figura 3. Poty Lazzarotto. Ilustração para A selva, de Ferreira 
de Castro, 1967, p. 3.
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Figura 4. Poty Lazzarotto. Ilustração para A selva, de Ferreira 
de Castro, 1967, p. 15.

No texto do romance, no entanto, os personagens são indivi-
dualizados; mais que isso, a própria narração é feita predominan-
temente a partir de um ponto de vista individual, representado 
por Alberto, um jovem português exilado por conta da sua parti-
cipação em uma tentativa de levante monárquico, que se considera 
superior aos demais trabalhadores. No início da narrativa, Alberto 
está sem trabalho na cidade de Belém na casa de um tio, Macedo, 
que também se aproveita da miséria dos seringueiros; é o próprio 
tio, que não deseja ter mais uma boca improdutiva para alimentar, 
quem sugere a Alberto que parta para os seringais. Já no barco, 
Alberto vê os companheiros de desdita como seres animalescos, 
inferiores:
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Possuíam alma aquelas gentes rudes e inexpressivas, que 
atravancavam o Mundo com sua ignorância, que tiravam à 
vida coletiva a beleza e a elevação que ela poderia ter? Se a 
possuíssem, se tivessem sensibilidade, não estariam alegres, 
ali, no curral imundo. Mas não. Mas não. Era o seu meio e 
se as transplantassem apagar-se-lhes-ia a alegria e ficariam 
murchas, tímidas e desconfiadas, como bicho selvagem nos 
primeiros dias de jaula (CASTRO, 1967, p. 22).

Figura 5. Poty Lazzarotto. Ilustração para A selva, de Ferreira 
de Castro, 1967, p. 29.
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Figura 6. Poty Lazzarotto. Ilustração para A selva, de Ferreira 
de Castro, 1967, p. 35.

A maior parte da narrativa é conduzida pelo ponto de vista de 
Alberto, ou seja, por um ponto de vista subjetivo, individualizado, 
e que sofrerá grandes modificações ao longo da narrativa. Esta é 
uma das principais diferenças do texto com relação às imagens, 
que se caracterizam por um ponto de vista mais neutro, afasta-
do - e possivelmente mais pessimista do que o do autor literário. 
Neste sentido, é significativa a representação da viagem rumo às 
profundezas da floresta (Fig. 5), que é representada a partir de um 
ponto de vista aéreo, distante dos seus objetos, e distinto portanto 
daquilo que Alberto vê do barco como uma “muralha cerrada de 
troncos, ramos e folhas. Eram miríades de variedades, roubando-
-se mutuamente o caráter, confundindo-se, confraternizando-se, 
fraternizando numa luxúria vegetal” (CASTRO, 1967, p. 23). Em 
termos do espaço literário, o ponto de vista de Alberto se dá a par-
tir da sua perspectiva de passageiro do barco; ao situar o seu ponto 
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de vista a partir de cima, proporcionando uma vista mais “topo-
gráfica”, Poty assume uma posição bastante diversa do escritor.

Isso se manifesta nas escolhas dos elementos a serem figura-
dos pelo ilustrador: a partir do texto, ele materializa um exemplo 
de habitação dos caboclos que vivem às margens do Rio Madeira 
(Fig. 6), representado de forma analítica e neutra, como registro de 
um exemplar de um modo de vida e de habitação, coadunando-se 
com o trecho abaixo, bastante descritivo:

De quando em quando, a linha da selva recolhia-se e ia de-
bruar, mais além, pequeno campo aberto no matagal a fogo 
e a terçado - o “sítio” onde dois ou três caboclos haviam 
fundado seu lar.
Era sempre uma barraca coberta de folhas de palmeira e de 
soalho erguido, para que as águas do rio, nas grandes enchen-
tes, passassem por baixo sem atingir corpos e haveres (CAS-
TRO, 1967, p. 26).

Figura 7. Poty Lazzarotto. Ilustração para A selva, de Ferreira 
de Castro, 1967, p. 47.
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Figura 8. Poty Lazzarotto. Ilustração para A selva, de Ferreira 
de Castro, 1967, p. 59.

Este ponto de vista externo também aparece na imagem que 
representa uma pessoa - talvez o próprio Alberto, talvez Firmino, 
seringueiro experimentado, que se tornará um grande amigo do 
jovem português - a atravessar uma pinguela (Fig. 7), cuja referên-
cia no texto aparece em meio à longa jornada feita a pé pelos dois 
em direção ao seu posto de extração de látex no meio do seringal:

Alberto olhou e viu que tinham encontrado de novo o igara-
pé, agora com uma ponte: dois toros duma margem à outra e 
meia dúzia de tábuas presas com cipó.
Quando, do outro lado, retomaram o “varador”, já a senda 
adquiria escuridão de túnel (CASTRO, 1967, p. 67).
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Figura 9. Poty Laz-
zarotto. Ilustração para 
A selva, de Ferreira de 

Castro, 1967, p. 71.

Figura 10. Poty 
Lazzarotto. Ilustração 
para A selva, de Fer-
reira de Castro, 1967, 

p. 81..
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No primeiro plano da imagem, vê-se um pássaro (um papagaio 
ou outro psitacídeo), exemplar dos “bandos palradores de papa-
gaios e maracanãs” (CASTRO, 1967, p. 65); afastando-se para o 
fundo, uma figura humana aparece, de costas, carregando (assim 
imaginamos) os equipamentos necessários à sobrevivência e à ex-
tração do látex. Quando Poty focaliza o elemento humano, portan-
to, ele o faz, quase sempre, de forma genérica, desindividualizada; 
a figura humana, assim, corresponde, em certo sentido, à maneira 
como o narrador caracteriza a mata - repleta de elementos vegetais 
que não podem ser distinguidos, e que se tornam como que uma 
coisa só -, mas afasta-se da focalização subjetiva (“Alberto olhou”). 
Em algumas imagens, assim, a imersão do homem neste elemento 
natural torna-o parte deste contexto vegetal e biológico, sendo que 
ele mal pode ser visto em meio à mata, e os próprios animais (na 
Fig. 8, dois tamanduás) são também misturados graficamente à 
paisagem natural. A imagem corresponde, até certo ponto, à des-
crição de Alberto quando penetra na selva pela primeira vez:

Era um aglomerado exuberante, arbitrário e louco, de troncos 
e hastes, ramaria pegada e multiforme, por onde serpeava, em 
curvas imprevistas, em balanços largos, em anéis repetidos e 
fatais, todo um mundo de lianas e parasitas verdes, que fazia 
de alguns trechos uma rede intransponível. Não havia caule 
que subisse limpo de tentáculos a expor a crista ao sol; a luz 
descia mui dificilmente e vinha, esfarrapando-se entre folhas, 
galhos e palmas, morrer na densa multidão de arbustos, cujo 
verde intenso e fresco nunca esmorecera com os ardores do 

estio (CASTRO, 1967, p. 64).
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Figura 11. Poty 
Lazzarotto. Ilustração 
para A selva, de Fer-
reira de Castro, 1967, 

p. 101.

Figura 12. Poty Laz-
zarotto. Ilustração para 
A selva, de Ferreira de 
Castro, 1967, p. 111.
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Na mata, assim, quase nada pode ser individualizado: “Somen-
te a coletividade imperava ali: o indivíduo vegetal despersonaliza-
va-se e era amesquinhado pelos vizinhos, tantos, tantos, que apesar 
de Firmino ter já nomeado centenas, restavam muitos milhares 
ainda no anonimato” (CASTRO, 1967, p. 65). A esta descrição 
da natureza, Poty parece responder com a representação do ele-
mento humano, desprovido de qualquer individualidade, seja em 
uma situação de trabalho mais descritiva (Fig. 9), seja apequenado 
em relação à natureza, em belas composições nas quais pássaros 
assumem o primeiro plano (Fig. 10). Também na festa que reúne 
os seringueiros, em que se faz notar a quase completa falta de mu-
lheres na região - que tem consequências diretas sobre a psicologia 
dos trabalhadores, despossuídos material e afetivamente em meio 
ao ambiente hostil e perigoso da selva -, as figuras são desprovidas 
de individualização (Fig. 11).

No decorrer do romance, as ilustrações vão apresentando 
uma descida a uma realidade infernal e cruel: uma figura, como na 
maioria das ilustrações, desprovida de qualquer traço de individu-
alidade, encontra no álcool um consolo para o tédio e a solidão do 
seringal (Fig. 12):

Mas entre os párias havia grande solidariedade sempre que se 
tratava de cachaça. Por um gole de bebida que estrangulava a 
tristeza nas longínquas solidões, seriam capazes de palmilhar 
um dia inteiro todas as sendas da floresta ou de entregar o 
produto de muitas semanas de labor. [...] A embriaguez peri-
ódica era um facho na noite, que ninguém se dispensava de 
levar pelos caminhos onde o instinto andava à solta (CAS-
TRO, 1967, p. 108).
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Figura 13. Poty 
Lazzarotto. Ilustra-
ção para A selva, de 
Ferreira de Castro, 

1967, p. 119.

Figura 14. Poty Laz-
zarotto. Ilustração para 
A selva, de Ferreira de 
Castro, 1967, p. 129.
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A presença da cachaça, no conjunto das ilustrações, funciona 
como um prenúncio do descontrole e da violência que dominam 
as imagens a partir de então. Chega a ser irônica a presença do 
pássaro com um comprido bico como primeiro plano para a cena 
do assassinato de Lourenço (Fig. 13) - caboclo que vive na região 
e que é pai de uma menina de apenas nove anos, que é objeto do 
desejo por parte de Agostinho, que ao ver negadas as suas inten-
ções acaba matando o pai. Na contraposição entre a natureza e o 
comportamento humano, o elemento humano aparece desuma-
nizado, distante de qualquer apreensão idílica ou idealizante do 
ambiente natural.

A violência também se manifesta na forma como os seringuei-
ros lidam com a natureza, como na cena em que Firmino dá um 
tiro em uma onça (Fig. 14):

[...] apesar de o fundo da canoa já estar coberto de cadáveres 
ensanguentados, o mulato, com sorriso de ironia e de esper-
teza, empunhou o rifle e procurou, entre a galharia cimeira, 
algo que Alberto não tinha visto ainda.
Ao tiro respondeu, lá de cima, um rugido alarmante, um arre-
ganho de dor e ferocidade.
Sorridente, Firmino disparou de novo e, então, tombando 
de ramo para ramo, veio estatelar-se cá em baixo uma onça 
enorme.
- Que sussuarana enorme, hein, seu Alberto?
A fera contorcia-se em paroxismos, os olhos vivos, fuzilantes, 
as garras rapando o solo, o ventre a subir e descer, em respi-
ração desesperada, e a dentuça à mostra, num esgar que era 
ameaça e sofrimento (CASTRO, 1967, p. 134).

É como parte desta descida ao inferno da selva que reaparece, 
no interior do livro, a cena do homem enrolado por uma grande 
cobra (Fig. 1); fato que não ocorre no livro, como vimos acima, 
mas que se relaciona com o medo de répteis sentido pelo protago-
nista: “Entre todos os terrores da selva, aquele marcava nos seus 
nervos vinco profundo.” (CASTRO, 1967, p. 146). Entre memó-
rias de casos contados e encontros fortuitos de diferentes cobras, 
são elencadas várias aparições do perigoso animal, sem referência, 
no entanto, a alguma pessoa que tivesse sido presa nos anéis do 
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réptil ameaçador: o ilustrador, neste caso, cria uma imagem sur-
gida, provavelmente, das suas próprias memórias (entre as quais 
situa-se, muito provavelmente, o episódio narrado em Chapadão do 
Bugre), como sinal visível do medo que domina o protagonista. A 
ilustração, assim, não se prende apenas ao que é narrado textual-
mente, mas incorpora o próprio registro imaginário, como suple-
mento (e possível referência intertextual) àquilo que é fornecido 
pelo romance. 

Entre o medo e a degradação, o imaginário, então, é atualizado 
no registro gráfico, assumindo contornos de pesadelo: na cabeça 
decapitada, agigantada no primeiro plano, abaixo da qual se vê, 
apequenada, a figura de um seringueiro escondido e nos vários ín-
dios de costas, em roda, no plano posterior, Poty faz representar o 
episódio da invasão dos indígenas que resulta na morte de um dos 
trabalhadores, como narrado por um dos seringueiros, o Manduca:

Quando eu cheguei ao sítio, ouvi um barulho dos demónios. 
Me escondi detrás de umas árvores pequenas e me pus a 
olhar. Os índios já tinham a cabeça do Procópio enfiada num 
pau e iam aos pulos para a barraca. Que berraria, minha gen-
te! Outros iam escangalhando mesmo o mandiocal. Meti o 
rifle à cara e pum! pum! pum! (CASTRO, 1967, p. 194).
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Figura 15. Poty Laz-
zarotto. Ilustração para 
A selva, de Ferreira de 
Castro, 1967, p. 191.

Figura 16. Poty 
Lazzarotto. Ilustra-
ção para A selva, de 
Ferreira de Castro, 

1967, p. 155.
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Entre o imaginário e o factual, então, as ilustrações dialogam 
com os elementos ligados à descida ao inferno da selva. Uma es-
colha particularmente significativa da leitura que Poty faz do ro-
mance de Ferreira de Castro é a ilustração que representa os traba-
lhadores que, após a tentativa frustrada de fuga (que contara com 
o auxílio secreto de Alberto), são mantidos prisioneiros (Fig. 16), 
“[...] amarrados num tronco, como os negros que eram escravos, 
e fechados à chave para que ninguém vá lá...” (CASTRO, 1967, 
p. 227). A sua condição de prisioneiro e a surra que leva de rabo 
de peixe-boi é que motivarão a vingança do negro Tiago, através 
do incêndio que ele provoca no barracão principal. Este inciden-
te, que fecha o romance, quando Alberto já está prestes a deixar, 
finalmente, a selva, livre das dívidas e da perseguição política em 
sua terra natal, é oportunidade para uma espécie de redenção do 
protagonista: as várias referências textuais à escravidão tornam-se 
explícitas na vingança do negro Tiago, ele mesmo um ex-escravo, 
que apesar da sua amizade por Juca Tristão vinga-se deste por ele 
ter tratado os prisioneiros como escravos:

- Eu também gostava muito do patrão. Ele me podia até ma-
tar que eu não fugia. Era mesmo amigo dele. Mas seu Juca se 
desviou... Estava a escravizar os seringueiros. Tronco e pei-
xe-boi no lombo só nas senzalas. E já não há escravatura... 
(CASTRO, 1967, p. 236). 
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Figura 17. Poty Lazzarotto. Ilustração para A selva, de Ferrei-
ra de Castro, 1967, p. 221.

O incêndio é representado por Poty de forma simples, quase 
esquemática, através das duas silhuetas humanas que lutam contra 
o fogo que parece sair de algumas janelas, apenas esboçadas (Fig. 
17). O registro é seco e, digamos assim, lacônico, sem maiores re-
ferências à sua significação para o protagonista, que vinha sofren-
do grandes transformações pessoais ao longo do romance: é como 
se o ilustrador, aqui, preferisse calar-se diante da redenção pro-
posta pelo autor literário2, optando por uma figuração econômica, 
quase esquemática, do acontecimento trágico que, no romance, 
possui uma grande importância para o desenvolvimento ético do 
protagonista e para as considerações sociais que permeiam o texto.

2 Agradeço, neste passo, a contribuição da profa. Patrícia da Silva Cardoso.
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Afinal de contas, quando chegou ao seringal, Alberto conside-
rava-se superior aos demais por conta da sua educação e do seu 
posicionamento político, marcadamente aristocrático. Ao se de-
parar com a dura realidade sofrida pelos seringueiros, ele passa a 
sentir uma grande solidariedade para com eles: a experiência vivida 
na selva é transformadora, fazendo nascer nele uma empatia com 
relação àqueles que, como ele, eram reduzidos a uma situação aná-
loga à escravidão. Como nota Luiz Bueno (2013, p. 180), Alber-
to é um “estrangeiro-quase-nós-mesmos”, pois como português 
compartilha com os brasileiros a língua e vários outros elementos 
culturais, identificação que se desenvolve e se acentua ao longo do 
romance; por outro lado, como apontado no mesmo artigo, a sua 
situação de estrangeiro se reverte em vantagens, pois ele deixa o 
seringal mais profundo para trabalhar como guarda-livros na sede 
principal, devido ao fato de ser branco e ter uma educação que o 
distancia dos demais trabalhadores.

A sua situação meio contraditória no seringal não o impede de 
sentir-se irmanado com os companheiros de exploração. Quando 
Tiago confessa o seu crime, Alberto imagina-se em um tribunal, 
mas incapaz de acusá-lo, projetando para seu futuro uma carreira 
ligada ao direito:

A sua voz não poderia abrir-se em grandes tropos acusadores, 
sem que a sua consciência e as suas dúvidas se elevassem mais 
alto e a sufocassem e a emudecessem, irremediavelmente. 
Dedicar-se-ia ao cível, à carreira consular ou à defesa, só à de-
fesa, se a necessidade o obrigasse a debruçar-se sobre o pego 
insondável dos delitos humanos (CASTRO, 1967, p. 237).

O incêndio, dessa forma, tem um papel decisivo na redenção 
moral de Alberto. Nas ilustrações, no entanto - como é demons-
trado exemplarmente na representação graficamente econômica 
do incêndio -, predomina o registro impessoal, a visão externa: não 
há redenção, mas sim o triste relato das agruras e injustiças vivi-
das por aqueles que foram aliciados para uma situação de trabalho 
de solidão e exploração extremas, a descida mecânica e trágica ao 
inferno dos seringais. Por outro lado, no texto do romance, a vi-
vência do estrangeiro acaba por aproximá-lo daquilo que vivem e 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

515

sentem na pele os brasileiros: não por acaso, Ferreira de Castro é 
referido no relato de Mário Domingues sobre a situação cultural 
de uma Lisboa em plena efervescência modernista como tendo 
se pronunciado “num puro sotaque brasileiro” (DOMINGUES, 
1967, p. 227), explicado pela sua vivência adolescente no Brasil. 

Por outro lado, a visão proporcionada por Poty assume maior 
distanciamento: não há, propriamente, indivíduos, mas apenas fi-
guras submetidas ao mesmo jugo, às mesmas injustiças. O ilus-
trador focaliza os males - tanto os reais quanto aqueles mais ou 
menos imaginários - vividos pelos seringueiros sem envolvimento 
maior do que o proporcionado pela dimensão expressionista pre-
sente na sua estilística gráfica. Entre a visão do estrangeiro que 
vive na pele a experiência dos seringais e a do ilustrador que inter-
preta, no registro gráfico, a sua narrativa, o estrangeiro está mais 
envolvido, mais próximo; o ilustrador assume o papel de registrar 
um mundo que, apesar de mais ou menos conhecido - Poty ti-
nha viajado por todo o Brasil, tendo conhecido também a Floresta 
Amazônica, na juventude -, é sempre representado de um ponto 
de vista externo, por um observador que não pertence a este uni-
verso, ou que só o conheceu na condição distanciada do visitante. 
Aliás, é pertinente, nesse sentido, apontar que todos os trabalha-
dores que chegavam aos seringais eram, eles também, meio estran-
geiros, pois provenientes de outros estados brasileiros, de outras 
realidades geográficas e sociais; somente com o tempo e a vivência 
na realidade dos seringais é que eles deixavam de ser chamados pe-
los mais experientes de “brabos”. Na contraposição entre o texto 
e as ilustrações de A selva, a visão proporcionada pelo estrangeiro 
que viveu a realidade dos seringais e a do ilustrador que conheceu 
a floresta como viajante livre são, de certa forma, invertidas: a do 
romancista é mais próxima e vívida; a do ilustrador, mais distan-
ciada, mais “estrangeira”. 

Dessa forma, a condição do estrangeiro que se aproxima de 
uma terra desconhecida é compartilhada pelo autor literário de 
A selva e pelo ilustrador, que, evidentemente, reagem a ela de for-
mas diversas. Como intérprete da experiência pessoal e subjetiva 
representada no romance - originada, como se sabe, das experiên-
cias reais vividas pelo escritor -, Poty se comporta como cronista 
de uma realidade distante, ameaçadora, em que o imaginário e o 
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factual se confundem. Essa interpretação corresponde, no fundo, 
à posição possível de um brasileiro proveniente do sul do país, 
que desenvolveu a maior parte da sua carreira no Rio de Janeiro, 
diante da realidade completamente diversa da Floresta Amazônica. 
Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o brasileiro 
sente-se um pouco estrangeiro em grande parte do seu territó-
rio - compartilhando, é claro, a língua e muito dos costumes e 
da formação cultural, mas colocado, muitas vezes, diante de uma 
realidade radicalmente diversa e distante dos seus ambientes mais 
familiares. No olhar proporcionado pelas ilustrações de Poty para 
A selva revela-se, portanto, algo da própria condição do brasileiro 
em seu próprio país, que lhe é, em grande parte, desconhecido. A 
visão do estrangeiro oferecida pelo português Ferreira de Castro 
acaba assim sendo agregada, portanto - e prova-o a grande influ-
ência e sucesso do romance entre nós, de que os elogios de Jorge 
Amado são exemplo eloquente -, também à nossa visão desta par-
te do território e da realidade nacionais. A interpretação do roman-
ce pelo ilustrador é parte deste processo de constante descoberta 
e interpretação do Brasil pelos próprios brasileiros, que incorpora 
também os olhares estrangeiros - estrangeiros que também assu-
mem, como intérpretes do país, um pouco o lugar do brasileiro.
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A CEGUEIRA BRANCA COMO DOENÇA: 
MECANISMO DE SUSPENSÃO DA DEMOCRACIA 

NO ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA, DE JOSÉ 
SARAMAGO

Fabrizio Uechi1

Em minha fala, apresento as diretrizes de uma leitura do ro-
mance Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, que tem por ob-
jetivo geral problematizar o conceito de democracia moderna. 
De antemão, informo-os que, para alcançar este objetivo, terei de 
partir de um pressuposto fundamental, qual seja: o Governo que 
aparece em nosso romance se constitui num regime democrático. 
É fato que grande parte da fortuna crítica (Cf. BLOOM, 2005, pp. 
xvii e xviii) identifica nesse Governo características que o classi-
ficariam como autoritário – mas afirmá-lo “democracia” resgata 
uma crítica feita pelo próprio Saramago às democracias ocidentais: 
a de serem elas, em verdade, corpos autoritários com uma roupa-
gem democrática (SARAMAGO, 2013, pp. 64 e 65). Pois se em 
uma democracia a regra fundamental é a governança dos pobres 
(que sempre foram a maioria), como explicar o fato de, ao me-
nos no Ocidente, serem justamente eles os deixados de lado pelos 
governos no processo da tomada de decisões sobre os rumos da 
comunidade? Infelizmente, por conta das limitações inerentes a 
esta apresentação, tal questionamento não será desenvolvido, par-
tindo-se, como dito, do pressuposto de que o Governo do Ensaio, 
mesmo autoritário, se trata de uma democracia, ou a representação 
das democracias que conhecemos. Por conseguinte, em sendo uma 
democracia moderna, o Governo do livro deveria, então, atentar-
-se à defesa e ao cumprimento dos direitos humanos2. Logo, fica 
1 Mestrando em Literatura Portuguesa pelo Departamento de Letras Clássicas 
e Vernáculas (DLCV) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), sob orientação da Profa. Dra. 
Aparecida de Fátima Bueno. Contato: fabrizio.uechi@usp.br.
2 Direitos humanos e democracia, desde o nascimento da modernidade, são 
indissociáveis. Este é um axioma dos estudos políticos, como os de Hannah 
Arendt, Leo Strauss, Claude Lefort, Jacques Rancière, dentre outros. Cf. JANINE, 
Renato. Democracia. São Paulo: PubliFolha, 2010.
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a questão: como pôde ele (Governo) suspender os direitos e as 
garantias fundamentais de seus cidadãos, para trancafiá-los e vio-
lentá-los em um espaço asilar? A proposta de resposta a esta ques-
tão está na transformação do fenômeno denominado “cegueira 
branca” em doença contagiosa. E nesta minha apresentação, ten-
tarei explicar como isso aconteceu, ao analisar, de maneira geral, o 
discurso proferido pelo Governo do Ensaio. 

*******

Não é dada no Ensaio sobre a cegueira a origem desse fenômeno 
de ver tudo branco: ele simplesmente aparece certo dia, dentro de 
um carro, em uma pessoa que aguardava o sinal verde do semáfo-
ro, e da mesma forma repentina, desaparece, na mesma persona-
gem, dentro da residência do médico oftalmologista. Isso porque, 
no meu entendimento, essa é uma das evidências de que o objetivo 
estrutural do livro não é o de perseguir a origem dessa forma de 
“cegueira”, mas sim questionar os discursos que tentam justificar 
o controle de exclusão em sociedade.

Certa vez, Gilles Deleuze (1987) nos precaveu: “Quando [as 
autoridades governamentais] nos informam, querem nos dizer 
no que devemos acreditar. Em outras palavras, informar é fazer 
circular uma palavra de ordem”. Ora, no Ensaios sobrea cegueira, o 
discurso do Governo sobre a “cegueira branca” é exatamente isso, 
notadamente um jogo de controle da sociedade para a manutenção 
do status quo: é a busca do reestabelecimento da ordem social por 
meio da exclusão da desordem causada pela tal “cegueira”. A peça 
fundamental para que esse jogo funcione, então, é a transforma-
ção dessa cegueira em doença epidêmica contagiosa, porque, nessa 
mecânica social, só o aparecimento de uma situação extraordiná-
ria, de uma crise, de um inimigo agressivo explicaria a suspensão 
das regras ordinárias de solução de problemas, para se partir para o 
uso legitimado da violência (considerada, segundo a lógica militar, 
mais rápida e eficaz para esses momentos). Para o Governo, en-
tão, é fundamental garantir o sucesso dessa transformação, e isso 
acontece já nos quatro primeiros capítulos, pois é dado no livro 
que passam menos de vinte e quatro horas entre o conhecimento 
do Governo sobre os primeiros casos da nova forma de cegueira e 
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a instauração da quarentena. Em se tratando de um Governo de-
mocrático, é de se pressupor que medidas de tamanha magnitude 
e radicalidade se efetivariam mediante a comprovação técnica da 
existência de uma epidemia. Mas, ao que se consta, o parecer iso-
lado da personagem do médico oftalmologista, que foi o primeiro 
especialista a tomar contato com o fenômeno, ratificado pelo dire-
tor chefe do hospital, é que cumpriu tal requisito; não há menção 
a convocação de urgência de grupo de epidemiologistas e técnicos 
afins que, em tão pouco tempo, realizassem tal análise. Muito pelo 
contrário, no livro, relatam-se as ordens autoritárias de um minis-
tro da Saúde, pronto a impor o que caracterizou como “ideia feliz, 
senão perfeita” para solucionar o caso, qual seja: recolher e isolar 
“todas as pessoas que cegaram, e também as que com elas estives-
sem estado em contato físico ou em proximidade directa” (SA-
RAMAGO, 2010, p. 45). A quarentena é esta medida prática que, 
segundo o ministro, atenderia duma só vez a aspectos sanitários, 
implicações sociais e derivados políticos (Cf. SARAMAGO, 2010, 
p. 45). Não é pela via ordinária, atenta às garantias e aos direitos 
do cidadão, portanto, que o Governo apresenta a cegueira branca 
como doença: é, mesmo, a partir de mecanismos que a constituem 
como crise, porque a crise é a situação de urgência que exige uma 
ação dita “racional” (e por “racional” entende-se mesmo entender 
ação “rápida” e “eficaz”) por parte do Governo. 

Para transformar algo em doença, segundo Susan Sontag 
(2007), é necessário fundamentalmente estigmatizar esse algo, o 
que se faz a partir construção da imagem do negativo nele. Com a 
cegueira branca, o primeiro passo dessa construção é a escolha de 
uma nomenclatura adequada, pois é pelo nome que se reconhece o 
mal a ser repelido. É certo que, ao se denominar como “cegueira” 
esse estado de ver apenas branco, já se estabelece a sua negativi-
dade, pois a palavra “cegueira” significa “não-ver”, e num mundo 
em que as pessoas foram educadas sobretudo pelo órgão da visão, 
a ausência desse sentido pode se tornar o maior dos medos. Mas 
há outros termos que expressam mais evidentemente essa negati-
vidade, como é o caso de “mal-branco”, que, além de ser o primei-
ro termo evidentemente negativo (“mal” é contrário de “bem”) a 
aparecer no livro, ele é o produto da “inspiração de um assessor 
imaginativo” (SARAMAGO, 2010, p. 45) do Governo, ou seja, ele 
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é dado como intencionalmente construído pelo aparelho para na-
turalizar a negatividade dessa nova cegueira, e espalhar o medo e 
garantir a adesão da sociedade às práticas violentas de contenção 
dessa desordem. 

Além de uma identidade nominal negativa, para ela ser uma 
crise epidêmica, a cegueira branca precisa também ser considera-
da contagiosa. No livro, afirma-se que não houve qualquer com-
provação científica de tal característica: a personagem do médico 
oftalmologista, ao examinar a personagem do primeiro cego, pode 
apenas apontar que ela se manifestava sem a prévia existência de 
atividades patológicas anteriores: não houve, em nenhum momen-
to do livro, uma explicação para tantas pessoas virem a compar-
tilhar do mesmo fenômeno o sintoma. Mas justamente o cenário 
da ignorância sobre a doença é o apropriado para as formulações 
místicas sobre ela, como afirma Sontag, bastando-se, nesse típico 
contexto, para criar a ideia de contágio, construí-la, nos termos de 
Michel Foucault (2010a), na “ordem do discurso” – e o discurso 
do controle está fundamentado, sempre, no princípio da exclusão. 
O império desse princípio estava no discurso da personagem do 
médico, que, imersa em sua própria verdade sobre a cegueira bran-
ca (mesmo sem provas, a princípio, defendeu ser a cegueira uma 
epidemia), viu prudência no ato do Governo de recolher os “no-
vos cegos”. E mais fortemente, o princípio está na fala do ministro 
da saúde, ao informar que gostaria de pôr em “quarentena todas 
aquelas pessoas, segundo a antiga prática, herdada dos tempos da 
cólera e da febre-amarela” (SARAMAGO, 2010, p. 45). Segundo 
Foucault (2010b, pp. 186 e 187), na modernidade, a quarentena 
está logicamente ligada ao problema da peste, que demandou o 
controle disciplinar dos espaços, para separar os corpos saudáveis 
dos corpos doentes e mortos. Não é esse, todavia, o propósito da 
quarentena arquitetada pelo ministro, como deixa claro ao afirmar 
que “tanto poderão ser quarenta dias como quarenta semanas, ou 
quarenta meses, ou quarenta anos, o que é preciso é que não saiam 
de lá” (SARAMAGO, 2010, pp. 45 e 46). 

Como se vê, a temporalidade da palavra “quarentena” está à 
mercê da arbitrariedade da autoridade maior, que não deixa dúvida 
sobre o objetivo na sua empresa pelo extermínio da desordem: a 
morte da “infecção” é a morte de todos os “infectados”. O con-
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tágio, assim como a nomenclatura negativa, surge, portanto, no 
discurso dos que possuem a auctoritas da verdade – e se se garante 
sem lastro na realidade, é porque camufla a sua arquitetura retóri-
ca, de inversão da ordem de causa e efeito: o contágio (causa) passa 
a “existir” somente quando são praticadas as medidas (efeito) para 
conter a propagação hipotética, e não o contrário. Tanto assim é 
que há um determinado momento do livro em que chega aos ouvi-
dos dos cegos já reclusos a notícia de que o Governo passou a não 
mais falar em haver uma doença epidêmica contagiosa, para defen-
der outra etiologia, mas mantém, ainda sim, as mesmas medidas de 
reclusão, porquanto intacto o princípio da exclusão. Nas palavras 
da personagem do velho da venda preta: “a hipótese, primeira-
mente ventilada, de que o país se encontrasse sob a ação de uma 
epidemia sem precedentes conhecidos” havia sido revogada pelo 
Governo, passando a ser, “de acordo com a nova opinião científica 
e a consequente e actualizada interpretação administrativa”, “uma 
casual e desafortunada concomitância temporal de circunstâncias 
também por enquanto não averiguadas” (SARAMAGO, 2010, p. 
123). Doença epidêmica ou circunstâncias inexplicáveis, as classifi-
cações da cegueira branca, portanto, alteram-se no livro conforme 
a conveniência institucional, uma vez funcionarem exclusivamente 
para manter o estatuto de necessidade das práticas de controle. 
Logo, o discurso institucional garante a existência do contágio 
pelo êxito da inversão de causa e efeito, a partir desses mecanismos 
de conjuração do acaso e da pluralidade de opiniões, que tornam 
tudo o que dito a respeito da nova cegueira uma repetição do que 
já dito pelos detentores da auctoritas – principalmente pelo Gover-
no. Após o diagnóstico institucional, afinal, a maioria das persona-
gens são obrigadas a considerar esse estado de ver apenas branco 
como a doença epidêmica contagiosa, porque não é nem mesmo 
dado tempo hábil para se pensar em hipóteses alternativas – logo 
estão todos presos. 

O que se passa de fato com o aparelho visual das personagens, 
não se sabe e nem importa, para Governo e para cidadãos, pois o 
medo dessa “peste” espalha-se de tal maneira, que passa a funcio-
nar como o grande elemento de coesão entre todos os discursos 
proferidos, que terminam por pedir por ações governamentais tão 
rápidas e duras quanto as do “inimigo” (cegueira branca), sob pena 
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de se condenar toda a sociedade a esse “mal maior”. A situação 
se torna inadequada para problematizações e medidas que sejam 
cautelosas às liberdades individuais: nessa crise, não há verdade 
para além da ordem tautológica: existe quarentena porque a do-
ença é contagiosa; é contagiosa a doença, por isso da necessidade 
de uma quarentena. Construída a doença, então, ela passa a ter 
uma relação de simbiose com as instituições na explicação para as 
medidas controladoras, de modo a garantir a legitimidade do uso 
de práticas de violência contra os cidadãos personagens, não obs-
tante sejam tais práticas contrárias ao que se pode compreender 
por uma democracia na modernidade. 
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DO TEXTO À TELA. O DELFIM:  DE CARDOSO 
PIRES A FERNANDO LOPES

Fernanda de Aquino Araújo Monteiro1

INTRODUÇÃO

A adaptação de uma obra literária para um filme pode ser 
analisada por diversas perspectivas, mas geralmente o debate ten-
de a ser focalizado para a interpretação e o olhar do cineasta (ou 
contribuintes) para sua transposição do livro. Houve uma fase em 
que era comum que os amantes de literatura exigissem uma certa 
solidez de postura, endurecendo as barreiras entre obra literária e 
o filme, evitando com que existissem as chamadas “traições” na 
adaptação. Entretanto, essa rigidez perdeu espaço, pois “há uma 
atenção especial voltada para os deslocamentos inevitáveis que 
ocorrem na cultura [...], e passou-se a privilegiar a ideia do “diálo-
go” para pensar a criação das obras” (XAVIER, 2003, p.61).

Com o passar das décadas, tornou-se complicado recusar o 
direito do cineasta à olhar e interpretar a obra de forma mais livre, 
“admite-se até que ele pode inverter determinados efeitos, pro-
por outra forma de entender certas passagens, alterar a hierarquia 
dos valores e redefinir o sentido da experiência das personagens” 
(XAVIER, 2003, p.61). Dessa forma, o valor de fidelidade à obra 
literária deixa de ser um critério maior de crítica, promovendo 
maior contemplação do filme como uma nova experiência, sob 
uma outra perspectiva, um novo olhar. Afinal, livro e filme estão, 
geralmente, afastados no tempo, como no caso de O Delfim, já 
que a obra de Cardoso Pires foi publicada em 1968 e o filme de 
Fernando Lopes é de 2002; escritor, cineasta e roteirista (como no 
filme supracitado) não apresentam mesma sensibilidade, a mesma 
visão poética sobre a obra e suas considerações. Por isso, torna-se 
1 Fernanda de Aquino Araújo Monteiro, mestranda em Letras Vernáculas 
– Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(fernandaaquinomonteiro@gmail.com). Este texto será publicado na íntegra na 
4ª edição da revista RE-UNIR- Revista do Centro de Estudos da Linguagem da 
Fundação Universidade Federal de Rondônia.
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necessário entender e separar que a arte do cineasta é a obra ci-
nematográfica e o do escritor é o texto, “valendo as comparações 
entre livro e filme mais como um esforço para tornar mais claras 
as escolhas de quem leu o texto e assume como ponto de partida, 
não de chegada”(XAVIER, 2003, p.62).

Como defende o teórico de cinema Ismail Xavier (2003, p.66), 
“Narrar é tramar, tecer”, e há muitos modos de fazê-lo, em relação 
com a mesma fábula - história contada, uma sequência de aconteci-
mentos, com certas personagens, em determinado(s) local(is) - , o 
que envolve um emaranhado de sentidos, podendo ocorrer inter-
pretações diferentes a partir do mesmo objeto de análise. Portanto, 
a adaptação de um filme pode estar mais focada à fábula do ro-
mance, podendo transformar os sentidos, abrindo-se para outras 
possibilidades. Ou pode tentar reproduzir com fidelidade o enredo 
do romance, da mesma maneira que estão alinhadas as histórias, 
informações, sem alterar ordem de nenhum elemento. 

As críticas de adaptações fílmicas de obras literárias são, inú-
meras vezes, discriminatórias, semeando a ideia de que o cinema 
tem feito um verdadeiro desserviço aos romances. Dessa maneira, 
termos como “traições” (como citamos anteriormente), “infideli-
dade”, “deformação”, “violação” vêm disseminando essa visão de 
demérito. Não é eventual que, com bastante frequência, escutamos 
o seguinte lema “o livro era melhor”.

Entretanto, é preciso estar ciente que ao falar de romance e 
filme estamos analisando dois diferentes universos, já que o pri-
meiro tem apenas o signo linguístico e o outro envolve também a 
imagem e o som. Por isso, como aponta Robert Stam (2008, p.20), 
“uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à mu-
dança do meio de comunicação.” Sendo assim, pode-se destacar 
que para “a passagem de um meio unicamente verbal do romance 
para um meio multifacetado do filme [...] explica a pouca probabi-
lidade de uma fidelidade literal, que eu sugeriria qualificar até como 
indesejável.”. Sob esse mesmo ponto de vista, o diretor Fernando 
Lopes aponta em uma entrevista sobre sua obra cinematográfica 
que “não há livros inadaptáveis” e que “as adaptações literárias [...] 
são fatais”. Para ele era primordial também contar com o seu olhar 
de realizador. Logo, Fernando Lopes defende que era necessário 
“apanhar aquilo que havia sido essencial, que era o espírito do li-
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vro, o espírito da época” e, com a contribuição do roteirista Vasco 
Pulido Valente, buscaram respeitar aquilo que acreditavam ser a 
essência de José Cardoso Pires e de seus personagens, mas dei-
xando de lado diversos elementos da obra literária (ainda citando a 
entrevista sobre o filme O Delfim).

O romance de Cardoso Pires, O Delfim, narra a história de uma 
jornada de cerca de 24 horas em que um escritor-caçador-furão re-
torna à Gafeira, um antigo vilarejo, na véspera da abertura da tem-
porada de caça da Lagoa. Durante esse evento, sabemos que esse 
narrador esteve lá há exatamente um ano atrás, onde conheceu a 
grande família de herança aristocrática dos Palmas Bravo, com seu 
último delfim, o Tomás Manuel - um engenheiro de formação, que 
corporiza verdadeiramente o marialva-, suas propriedades, sua es-
posa dona Maria das Mercês e seus empregados, a criada Aninhas 
e o Domingos. Ao voltar à aldeia, o narrador descobre um crime 
que não havia sido solucionado, a morte da esposa do Palma Bravo 
e de seu criado Domingos, que acarretou no sumiço de Tomás 
Manuel e a tomada de posse da Lagoa.

Ora, o que parece ser uma narrativa policial que por tradição é 
uma história de suspense, de revelação do crime, apontando cul-
pados e vítimas, o autor parece elaborar um verdadeiro “anti-ro-
mance policial: leitor desinstalado com falsas pistas, apesar de os 
modelos estarem lá, e até as fontes em assinaladas, numa estratégia 
de que nunca se ausenta uma certa dose de humor que dá a cha-
ve da transgressão em modo de “paródia policial” (CERDEIRA, 
2008, p.20).

 Resta, então, ao leitor do romance ou espectador do filme 
percorrer atentamente pelas páginas ou as cenas desse Jogo do Olho 
Vivo, recolhendo pistas sobre o crime, perseguindo-as atentamen-
te às personagens, tentando decodificá-las, a partir de seu próprio 
olhar particular, porque é sobre essas figuras narrativas que esse 
trabalho pretende se desenvolver, acentuando as semelhanças e 
particularidades de algumas delas.
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CORPORIFICAÇÃO DAS PERSONAGENS E OS ELEMEN-
TOS ESPACIAIS

Como o próprio título da narrativa revela, O Delfim é um texto 
que apresenta como eixo de representação o espaço do último del-
fim, Tomás Manuel da Palma Bravo, cujo corpo é prolongado nas 
suas posses, nas suas propriedades, que existem em função dele. 
Assim, como defende Eunice Cabral, “são os elementos diferen-
tes” com qualidades diferentes, mas que, em conjunto, formam 
um universo próprio, como no caso da empregada Aninhas, do 
criado Domingos, do Jaguar, dos cães que consistem nesse pro-
longamento do corpo social do delfim. Entretanto, ainda segundo 
a autora, Tomás Manuel apresenta um outro corpo, “um corpo 
precário, finito, delimitado fisicamente” (CABRAL, 1999, p.80). 
Pode-se observar que desde o início do romance, obtemos poucos 
traços que remetem às suas características físicas, já que toda a sua 
imagem está atrelada aos corpos que estão na sua rede de relações 
sociais. 

Por conseguinte, a bebida para Tomás Manuel torna-se a sua 
verdadeira companhia, pois é a única que não frustra e nem desi-
lude.  Eunice Cabral (1999, p.82) aponta que para o engenheiro, na 
obra cardosiana, “a bebida é o eufemismo da solidão masculina, e 
ainda que a estrutura semântica textual não deixe vestígio explícito, 
é também a manifestação de um certo narcisismo de cariz psico-
lógico como movimento e desejo voltados para si próprio”. Apli-
cando essa crítica à personagem do filme de Fernando Lopes, que 
quase sempre está com o copo de bebida na mão, sempre whisky, 
que reclama com a criada quando sua garrafa termina, e bebe inde-
pendentemente de estar na companhia de outras pessoas ou não. 
Tomás Manuel, que sempre se mostra com um tom ríspido, agres-
sivo, dando ordens para todos, sempre aparece mais preocupado 
consigo mesmo, com sua imagem diante das demais personagens, 
e que, em sua concepção, todo aquele universo vira ao redor dele. 
Durante o jantar que os Palmas Bravo oferecem aos camponeses-
-operários, e que Eunice Cabral (1999, p.93) denomina de “festa-
-fantasma” na narrativa cardosiana, é uma tentativa de reconstituir 
a antiga grandeza senhorial dos delfins. Por esse motivo, na obra 
cinematográfica, a atmosfera é sombria, com uma luz amarela que 



528

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

encarde a vista, onde só se escuta os sons dos talheres, o choro de 
um bebê, e podemos notar todo o desconforto daquelas pessoas 
sentadas à mesa., porque elas têm uma vida independente daquela 
família. Até que uma senhora resolve fazer um discurso e o último 
delfim fica logo impaciente, irritadiço, e a câmera focaliza apenas 
o seu copo de whisky, com seu dedo agoniado remexendo o gelo. 
Sendo assim, a bebida reflete também uma postura de cansaço, 
tédio, impaciência e indiferença por parte do engenheiro. 

Tomás Manuel, no filme de Fernando Lopes, é o personagem 
que mais ganha voz no decorrer da obra, já que ele sempre tem 
muito a dizer, exaltando suas heranças aristocráticas, suas posses, 
ou até quando resolve cantar quando a embriaguez lhe toma con-
ta. Cabe salientar uma cena bastante representativa que o último 
delfim insiste em eleger e contar histórias sobre sua família, prin-
cipalmente seu tio Gaspar, quando em um diálogo com o Escri-
tor, o Palma Bravo, bebendo seu whisky, resolve sentar-se à mesa 
onde há atrás dele três brasões, e ele fica justamente no centro, 
simbolizando a corporificação dessa família aristocrática, como 
a peça principal, que se mostra cada vez mais em decadência. O 
engenheiro representa também uma tentativa de conservar aquela 
atmosfera da sociedade patriarcal, rural e antiga, que no tempo 
presente (lembrando que o romance se passa em 1966-1967) esta-
va com os dias contados. 

Dessa maneira, não é eventual que durante o filme a imagem 
de Tomás Manuel vai se desmoronando, como por exemplo, ao 
chegar à bomba de gasolina, com uma garrafa de whisky na mão, 
o engenheiro resolve brigar com um homem que está abastecendo 
o carro. Logo em seguida, Tomás agarra-o pelo colarinho, joga 
gasolina no corpo do homem e o ameaça com um isqueiro. Nesse 
momento, a prostituta Virgínia enfrenta-o e grita: “enlouqueceste? 
Enlouqueceste?”, ele logo a ameaça também com o isqueiro, mas 
foge daquela situação, com os gritos dela ao fundo: “Meu infante 
de merda!”. A imagem daquele homem não é sustentada nem por 
aqueles que estão à margem da sociedade, como a prostituta que 
corre ao ajudar o homem caído no chão.

É interessante notar também que toda a carga erótica da per-
sonagem para manter sua posição varonil é depositada apenas em 
prostitutas. A mulher do engenheiro é renegada diversas vezes 
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pelo marido, e que deixa claro ao Escritor que não se deve “foder 
a mulher legítima”, cena essa do livro de Cardoso Pires que saltou 
para as telas de Fernando Lopes na sua adaptação. Nota-se tam-
bém, que após o diálogo no filme, no momento seguinte surge um 
close no copo de whisky que está em cima da mesa, até que a câme-
ra percorre toda a extensão dela, longa e desabitada, que denuncia 
a esterilidade daquela antiga família aristocrática em degradação.

“Tu sabes a razão por que nenhum homem deve fornicar a 
mulher legítima? ” Fica calado, à espera; calado e a oscilar. 
“Tu sabes”, torna depois, «porque é que isso deve ser con-
siderado um delito perante a lei? Chiu, eu explico. Porque a 
mulher legítima é o parente mais próximo que o homem tem, 
e entre parentes próximos as ligações estão proibidas. É ou 
não é bem jogado? (PIRES, 2008, p. 110)

Para o diretor Fernando Lopes, em sua entrevista sobre sua 
obra, era “preciso trabalhar sobre alguns personagens que têm no 
livro [e] que são literários, como a Maria das Mercês”. Tanto no li-
vro quanto no cinema, a esposa do engenheiro é constituída como 
a personagem enigmática por excelência, pois, como aponta Euni-
ce Cabral na sua análise sobre o romance e que pode ser aplicada 
ao filme, “as suas possíveis funções no cosmo de Tomás Manuel 
não vêm a realizar-se” (CABRAL, 1999, p.88). Ela é a personagem 
que buscar o seu lugar, sua função dentro daquele sistema social e 
acaba por se sentir sufocada dentro da sua própria casa. 

Houve intenção por parte do cineasta de forjar a imagem de 
Maria das Mercês para representar as “mulheres que eram reclu-
sas, que eram prisioneiras daqueles marialvas”, logo a personagem 
mostra-se na película como uma mulher solitária, que vive reclu-
sa dentro da sua própria casa. Para expressar essa ideia, no filme, 
quando o marido avisa a ela que vai para Lisboa passar cerca de 
cinco ou seis dias, ela logo pede para acompanhá-lo, mas a ideia 
é descartada rapidamente por ele. Então, ela desabafa ao marido 
dizendo: “mais uma semana aqui fechada, sem ver ninguém”. Em 
outro momento, durante uma conversa com sua amiga ao telefone, 
Maria das Mercês confessa que se sente trancada dentro da sua 
própria casa, a setenta chaves, como os cães e os criados de Tomás 
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Manuel. Como forma de denúncia da falta de discurso e da solidão 
da mulher naquela sociedade patriarcal e tradicional, a esposa do 
Palma Brava anuncia que passa dias inteiros sem falar, sem ter com 
quem conversar, até que chega ao ponto de se esquecer do som da 
própria voz, e não é eventual que ela fala ao telefone ininterrupta-
mente com a amiga.

Outro espaço que a Maria das Mercês percorre é a igreja. Toda 
vez que aparece no ambiente religioso, é vista com um véu negro, 
como forma de representar seu luto interno, demonstrando sua 
angústia de estar nesse casamento castrador e estéril. Ao se confes-
sar com o padre, a personagem assume para si a responsabilidade 
de não gerar herdeiros aos Palmas Bravo (“Eu seca. Seca como as 
coisas secas. Sem dar um herdeiro ao Tomás”), e constantemente 
olha para a imagem da Virgem Maria, com o menino Jesus no 
colo, como forma de acentuar o que Cardoso Pires chama em seu 
romance de “mulher inabitável”, a “esposa maninha que odeia o 
ventre abundante das águas” (PIRES, 2008, p.121). Sendo assim, 
Maria das Mercês não é uma esposa que se tornou mãe após a 
união matrimonial, função essa essencial para a manutenção do 
casamento e da imagem da mulher naquela sociedade, gerando a 
continuidade dos Palmas Bravo. Todavia, por consequência, a per-
sonagem perde a sua funcionalidade dentro desse universo reacio-
nário e patriarcal, como defende Eunice Cabral sobre sua crítica à 
narrativa e que pode ser aplicada ao cinema. 

A esposa do engenheiro, no romance, apresenta-se com uma 
certa dependência ao álcool e à medicamentos (“Maria das Mer-
cês toma uma aspirina com uma golada de champanhe. Bebe um 
tanto à parte, insiste em beber” PIRES, 2008, p.151), como forma 
de uma “materialização do desespero emocional da personagem 
devido à necessidade de esquecimento de si própria e do mundo 
circundante” (CABRAL, 1998, p.93). À vista disso, a bebida na 
obra de Cardoso Pires funciona como forma de revelar o mal-estar 
da sua condição social, ressaltando as angústias da personagem. Já 
no filme de Fernando Lopes, Maria das Mercês é vista constante-
mente fumando e jogando paciências, elementos estes que fun-
cionam como a materialização desse desespero. Não é inesperado 
que o jogo de cartas que ela costuma se ocupar é a paciência, jogo 
sem parceiros, de sorte (nesse caso, azar), que representam essas 
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angústias, tristezas e a solidão na vida da esposa do Palma Bravo. 
Quando Maria das Mercês reclama com o marido que ficará mais 
uma semana na sua prisão domiciliar, dizendo que já não espera 
nada, ele sugere: “Faça paciências.”. Durante a conversa do enge-
nheiro com o senhor Escritor, e a mulher ausente, ele pergunta a 
criada onde está a sua esposa e ela responde: “A fazer paciências, 
como sempre.”.

É evidente notar que durante toda a obra cinematográfica, a 
personagem Maria das Mercês apresenta um alto transbordamento 
erótico. Em uma cena, ao procurar seu marido para o ato sexual, 
momento este em que ela, vestida com uma camisola sedutora, na 
cama ao lado dele, resolve beijá-lo no corpo, da barriga ao ouvido, 
mas ele rejeita a esposa. A cena seguinte mostra o homem aden-
trando no seu jaguar vermelho, como uma forma de fugir da pró-
pria casa e da própria mulher. Já Maria das Mercês, na sequência, 
aparece toda de vermelho andando a cavalo. 

Como bem apontou Eduardo Prado Coelho (1987, p.88) sobre 
o romance cardosiano, “Maria das Mercês não se vê reconhecida 
no seu estatuto de parceiro do prazer: está só enquanto o marido 
tem relações sexuais com prostitutas, enquanto bebe em bares à 
fora” e o desejo da esposa é manifestado “às escondidas, aprovei-
tando a ausência do marido” (PIRES, 2008, p.175), em atos como 
cavalgar e a masturbação. O passeio a cavalo, por sinal, apresenta 
uma linguagem altamente erótica, mostrando o prazer da mulher 
ao montar o cavalo, “abraçada a um pescoço erecto”, compro-
vando todo a sua satisfação “donde escorre um salitre espesso e 
morno que a inunda”. Assim, como o erotismo é cerimônia, re-
presentação, a imaginação é “a potência que transfigura o sexo em 
cerimônia e rito e a linguagem em ritmo e metáfora. A imagem 
poética é o abraço de realidades opostas [...]” (PAZ, 1994, p.12). 
Entretanto, Fernando Lopes não explorou com vigor essa cena de 
puro êxtase da personagem. Situemos a passagem na obra cardo-
siana:

Às escondidas, aproveitando a ausência do marido, ela a er-
guer-se no estribo e o conselho antigo a espicaçá-la: “Casa-
mento... A natureza acalma-se com o casamento...” Dá então 
os primeiros passos, os primeiros esticões no bridão. Agora a 
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trote; mais rédea a seguir, mais esporas. A corrida, a corrida 
solta, a dúvida, mais esporas, e venha vento, e venha galo-
pe, sempre mais galope. Perdida na alegria reencontrada, voa 
atrás de duas narinas em carne viva que se levantam a abrir 
caminho, atrás de ritmo, fúria acesa, de crinas desfraldantes, 
inteiriça-se, e o cavalo cresce diante e por baixo dela, envol-
vendo-a em calor, sangue quente, músculos. Até que con-
segue dominá-lo e deixa-se cair para a frente, vencida. Está 
abraçada a um pescoço erecto e apontado às nuvens a latejar, 
donde escorre um salitre espesso e morno que a inunda. O 
suor do animal aviva os aromas da terra. Maria das Mercês, 
incapaz de se apear, sente os lábios frios, as coxas a arder... 
(PIRES, 2008, p. 175 ) 

Já a figura do Escritor-Caçador-Furão no filme de Fernando 
Lopes permeia por diversos ambientes da Gafeira. O Escritor re-
torna ao vilarejo na véspera do Festival da Caça, exatamente um 
ano depois, por saber da morte de dona Maria das Mercês. Ele é, 
sem dúvidas, a personagem que surge como uma figura que vem 
de fora daquele meio social, que muito aparece durante a obra, 
pouco fala, geralmente com um ar sereno, tranquilo, aconselhando 
os moradores da Gafeira, que muito vê, observa, escuta e analisa. Por 
isso, é importante destacar aqui a raiz etimológica de ver, pois “em 
indo-europeia weid, ver é olhar para tomar conhecimento e para ter 
conhecimento. Esse laço entre ver e conhecer, de um olhar que se 
tornou cognoscente e não apenas espectador desatento, é o verbo 
grego eidô” (NOVAES, 1993, p.35). Na língua, eidô é ver, observar, 
examinar, informar, conhecer e saber. Dessa maneira, é possível 
intuir que é pela imagem do Escritor que o filme sugere que jo-
guemos aquele Jogo do Olho Vivo, que, a partir da sua chegada e das 
suas observações de 1967, resgatando na memória momentos de 
1966, conseguimos seguir as pistas, tentamos decodificar e analisar 
os possíveis culpados desse crime. 

Apesar disso, cabe salientar que o cineasta de O Delfim optou 
por solucionar o crime ao sugerir que dona Maria das Mercês teve 
um caso amoroso com o criado Domingos. Em uma das cenas 
finais da obra, a esposa do engenheiro sabendo que o moço estava 
machucado, sobe ao galpão, fica a sós com ele, sentado em sua 
casa. Nesse momento, a mão da mulher percorre o peito do criado, 
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que prefere evitar encará-la. Nas próximas cenas em que eles apa-
recem, ambos estão mortos, ele na cama conjugal dos Palmas Bra-
vo e ela, como anuncia a voz do narrador em off, “a Lagoa acabou 
por apanhá-la”. Sendo assim, aquele “anti-romance policial” que 
Cardoso Pires cria como forma de não solucionar o crime não se 
aplica ao filme, pois Fernando Lopes inclinou-se para transformar 
uma obra autônoma em relação a aquela que adaptou.

Não precisamos reforçar o conceito de “(in)fidelidade literal” 
tão utilizado para as adaptações fílmicas como forma de depreciar 
o trabalho do artista. As adaptações não são meras reproduções, 
são trabalhos novos, originais, com uma existência única. O cine-
asta Fernando Lopes abre o diálogo com a narrativa cardosiana, 
mantém uma relação intertextual, lê “às avessas”, para criar a sua 
própria obra a partir de seu próprio olhar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diretor do filme O Delfim não retrata apenas a história de 
um homem rico e poderoso, possuidor da Lagoa, que destrata a 
esposa, e um belo dia descobre que ela e o seu criado Domingos 
morreram, a primeira na Lagoa e o segundo na sua própria cama. 
Fernando Lopes leu atentamente as páginas cardosianas, assegu-
rou de retratar em sua obra figuras importantes como os cães, a 
lagartixa na pedra (que no filme aparece como o lagarto), a repre-
sentação marginal dos criados e das mulheres, abordou de forma 
sensível o encarceramento da mulher naquela sociedade patriarcal 
e conservadora, mas ofereceu a imagem tão poética da caçadora 
como forma de esperançar a transformação daquele corpo social.  

Sendo assim, ao invés de enxergar as adaptações fílmicas como 
imitações literais das obras literárias, pode-se tentar ver e conhecer 
aquela nova obra, que dialoga com a literatura, permitindo e acei-
tando a importância dela. É por isso que a história das artes visu-
ais, como pintura, fotografia e cinema, pode ser vista como uma 
“imensa história das emoções figuradas”, na qual verificamos que 
“as imagens transmitem, e ao mesmo tempo transformam, os ges-
tos emotivos em imemoriais” (DIDI-HUBERMAN, 2016b, p.35).  
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O QUE A POESIA ENSINA? – APONTAMENTOS 
SOBRE LUIZA NETO JORGE, FIAMA HASSE PAIS 

BRANDÃO E SOPHIA DE MELLO BREYNER

Fernanda Drummond1

Nessa comunicação, quero perfazer uma leitura de Luiza Neto 
Jorge e algumas outras mulheres no progresso da poesia portugue-
sa. Em seu “O poema ensina a cair”, Luiza Neto Jorge, poeta de 
61, dá alguma pista da serventia sem razão do exercício literário, 
cito Luiza:

O poema ensina a cair
sobre os vários solos
desde perder o chão repentino sob os pés
como se perde os sentidos numa
queda de amor
(Jorge, 2001: 141)

E o poema continua, mas de momento é essa a articulação 
que nos interessa: a paideia do poema na vertiginosidade da queda. 
Em se tratando de um discurso vertical, a poesia obriga a uma 
leitura que não é linear, que pode ser cruzada,  pode sofrer efeito 
direto da gravidade. Por outro lado, a prosa, mais retilínea, firma a 
direção do olhar para a horizontalidade. Os dois gêneros nos ensi-
nam, portanto: cada um a seu modo. No caso de poema de Neto 
Jorge, o didatismo do poema se equipara a uma perda de sentidos 
(físicos, semânticos, sintáticos) acontecida no sobressalto do amor.

Em segundo lugar, podemos remeter à segunda estrofe do 
poema, que aprofunda e incorpora as ideias de “solo” e “chão”, 
presentes na primeira estrofe, em consonância com a abertura do 
espaço entre a primeira e a segunda estrofe. Por isso, retomamos 
do fim da primeira estrofe:

como se perde os sentidos numa

1 Doutoranda em Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.



536

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

queda de amor

até à queda vinda 
da lenta volúpia de cair, 
quando a face atinge o solo 
numa curva delgada subtil 
uma vénia a ninguém de especial 
ou especialmente a nós uma homenagem 
póstuma.
(Jorge, 2001: 157)

O poema troca de ritmo e nos parece mostrar em câmera lenta 
um movimento de decida, mostrando o momento de encontro 
entre a face e o solo, ao mesmo tempo em que recupera, através do 
substantivo volúpia, o campo semântico do prazer sexual, que está 
ligado à expressão la petite mort, para se referir ao orgasmo. A queda 
é voluptuosa como se fossemos fall in love, na locução inglesa. E 
daí o ritmo mais lento é sugerido pelas aliterações longas de “lenta 
volúpica” ou da imagem curvilínea sugerida por “curva delgada”, 
que é, principalmente, “subtil”, e não mais uma perda “repentina”, 
como na estrofe um. 

Ao remetermos a solo, precisamos lembrar que há um livro de 
Luiza cuja seção Solo Solo vem elucidar a questão da terra por-
tuguesa. Há de se enfatizar que era um período em que Portu-
gal lutava pelo seus territórios ultramarinos e ia atualizando o seu 
conceito de lar à medida que os perdia. As poetas de 61 eram 
veementes contra esse regime e contra a guerra colonial, e Sophia 
de Mello Breyner, de geração anterior, era bastante ativista durante 
os tempos salazaristas.

É possível lembrar, também, que, durante esse espaço-tempo 
de meados do século XX, à mulher ficou delegado o papel de en-
sinar e cuidar do cosmos caseiro, dentro do espaço familiar. E para 
os homens ficou assente o papel externo, no estabelecimento de 
uma cultura. Sophia de Mello Breyner, ao falar de sua Arte Poética, 
lembra que “dizer que a obra de arte faz parte da cultura é uma 
coisa um pouco escolar e artificial. A obra de arte faz parte do real 
e é destino, realização, salvação e vida”. Resta-nos saber qual é a 
ideia de escolar da autora, que é equiparada a uma automatização 
ligada à artificialidade.



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

537

Em um texto de 1980, a poeta recupera um soneto camonia-
no para fazer o seguinte apontamento: “Creio profundamente que 
toda a arte é didáctica, creio que só a arte é didáctica”. Ora, se a 
arte é didática, caberia a nós, professores de literatura, questionar-
mo-nos se a didática da arte é possível. Sobre isso, à poeta Adília 
Lopes, em entrevista, foi perguntado o seguinte:

JF: Pensamos muitas vezes em qual seria uma boa forma de 
se ensinar um poema. Tem alguma ideia sobre o ensino da 
poesia?
AL: Acho que se pode aprender poesia, é preciso que os 
alunos encontrem poemas de que gostem muito. Às vezes o 
professor pode não conseguir transmitir isso, mas um bom 
professor encontra poemas de que os alunos gostam, acho 
que encontra. O problema talvez hoje é o ensino... é muito 
competitivo, as pessoas pensam muito em entrar para a fa-
culdade, entrar para estes cursos e assim, isso prejudica muito 
essa leitura mais aberta, mais livre, em que há tempo, em que 
há tempo livre. Sem tempo livre não há poemas, nem se lê 
nem se escrevem.2

Não podemos reduzir o papel do professor àquele que repro-
duz o que o aluno quer ouvir, ou que visa a alcançar apenas o que 
é da realidade dele. É certo que cabe a quem ensina alargar os 
horizontes culturais e de leitura daquele que aprende. Longe da 
esfera utilitarista, a poesia vem nos lembrar que necessitamos de 
ócio e de afastamento do turbilhão cotidiano para que possamos 
fruir dela. Isso não deverá ter parte com o clima de competição 
incentivado pela maioria das escolas, universidades e agências fo-
mentadoras de recursos.

Enquanto a escola e pesquisa tentar nos afastar da animalidade 
em benefício a uma cultura dita superior, ou a um mundo estrita-
mente logocêntrico, também não fará sentido tentarmos prosse-
guir à leitura de textos.

Pensar em pesquisa e ensino de literatura implica em narrar 
aquilo que não se chega a escrever – Wittgenstein dizia: “minha 
obra se divide em duas partes: tudo o que eu escrevi e o que eu 

2 Entrevista a José Carreiro. Disponível em: http://folhadepoesia.blogspot.com.
br/2017/09/adilia-lopes.html [consulta em 5/10/2017].

http://folhadepoesia.blogspot.com.br/2017/09/adilia-lopes.html
http://folhadepoesia.blogspot.com.br/2017/09/adilia-lopes.html
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ainda não escrevi. Esta segunda parte é certamente a mais impor-
tante”.  A poesia quer ser  a recriação desse processo: evidencia 
o esconder-se das coisas. Ou seja: ela não só visa a desvendá-las, 
mas também precisa tematizar a sua dificuldade manifesta. Para 
isso, buscamos no poema 17 do livro Área Branca, de Fiama Hasse 
Pais Brandão, a tensão entre a necessidade de escrever e o que esse 
gesto tem de supérfluo, de modo a afastar-nos do devir-animal:

Escrevo como um animal, mas com menor 
perfeição alucinatória. Não sei imprimir as três linhas 
convergentes do pé da gaivota, nem os pomos 
leves da pata dos felinos. Só de uma forma rudimentar es-
crevo (...)

Nada na infância nos deveria obrigar 
a traçar as patas dos roedores repelentes 
que são letras. 
(Brandão, 2010: 66)

Diríamos que estudar poesia é buscar atender a muitos apelos 
a que, sozinhos, não conseguiríamos responder. Portanto, o desejo 
de desvendamento, de praticar um didatismo pela via da arte tem 
suas bases em sub-textos e inter-textos. É compreensível que 
haja, assim, uma desconfiança no processo de nomeação que pre-
side o impulso poético. Parece delusório que o humanismo tenha 
prendido numa estrutura logocêntrica o entendimento humano, 
e que essa estrutura seja a base do conhecimento que retemos e 
transmitimos há séculos em práticas pedagógicas. Por isso, Fiama 
como que renega ter aprendido a traçar linhas e letras. Os recur-
sos dados para o momento da escrita são insuficientes. O poema 
de Área Branca, citado há pouco, continua da seguinte maneira: 
“Há quantos séculos os seres humanos me aprisionaram no mito 
da caligrafia. Como tem sido penoso esse gesto, há tanto tempo, e 
só eu o renego (…)”. (Brandão, 2010: 66) 

Ergue-se aí a genealogia das coisas que se perdem durante o 
processo de escrita: testemunho de que nada se fixa, de que a “es-
crita é uma prisão humana, uma condenação, é, cito, “uma servi-
dão dura” (Brandão, 2010: 66), embora acreditemos ser possível 
agarrar com as mãos o real e fixá-lo num eterno presente. Sophia 
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ficcionalizou esse desejo em um poema intitulado “Mãos”: 

Côncavas de ter
Longas de desejo
Frescas de abandono
Consumidas de espanto
Inquietas de tocar e não prender
(Andresen, 2010: 242) 

As mãos logo foram ensinadas a traçar riscos, desenhando os 
limites da escrita e redobrando a pergunta: o que é arriscar? E 
arrisco, porque segundo Sophia de Mello Breyner Andresen “O 
tempo apaga tudo menos esse/ longo indelével rasto que o não-vi-
vido deixa”. Do risco ao rasto, o que se escreve não se apaga: deixa 
as marcas de palimpsesto e projeta-se como devir de reescrita. Diz 
Fiama em outro poema, o “Sumário Lírico”: “reescrevo-me a mim 
própria sem alternativa”  (Brandão, 2010: 178). Ou seja, o que em 
determinando momento não chega a ser escrito – aquilo que nun-
ca chega a emergir a partir da ausência – tenta reaparecer de muitas 
formas, mas fica intacto, “indelével”.

No caso da intertextualidade de “Grafia 1” (“Água significa 
ave// se// a sílaba é uma pedra álgida”) e Quod nihil scitur (“Água 
significa ave isto é/ a forma de exprimir a parte míni- /ma das essên-
cias”), por mais que um poema se repita através dos anos, como é 
a aparição de cada um deles é singular e busca forjar sua própria 
linguagem. Ou, como diz Sophia: o poema é “o nome deste mun-
do dito por ele próprio”. Assim, a obra instaura em nós os senti-
dos que eclodem de dentro da própria linguagem. É no homem, 
em última instância, que eles, os sentidos da obra, operam, porque 
de acordo com o ensaio da poeta portuense entitulado O Nu na 
Antiguidade Clássica “é no homem que está a totalidade. Pois é o 
homem que pertence ao real que o espírito quer ler e conquistar. E 
é o homem que é ser, devir, estar” (Andresen, 1992, p. 28). Se fosse 
de qualquer outra forma, o trabalho de crítica estaria dispensado. 
Quem tece uma leitura de uma obra de arte está imerso na criação 
e nos seus percalços. Precisa ser, antes de tudo, um “escutador”, tal 
como preconizavam Sophia de Mello Breyner e Fernando Pessoa. 
De acordo com o texto em prosa “Arte Poética IV”, também de 
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Sophia, cito: “Fernando Pessoa dizia: ‘aconteceu-me um poema’. 
A minha maneira de escrever fundamental é muito próxima desse 
‘acontecer’”. 

Não são as coisas que se desvelam por si mesmas, como po-
deria nos sugerir o poema que “por si mesmo se escreve” e que 
emerge “como se os deuses o dessem”. Não. Recuperando-se por 
inteiro a estrofe em que esse último sintagma aparece, lemos: 

Sílaba por sílaba
O poema emerge
–  Como se os deuses o dessem
O fazemos
(Andresen, 2010: 459)

A emersão das sílabas a partir de um trabalho apontado como 
artesanal (atentemos ao verso “o fazemos”) acontece graças a 
uma doação. Ou ao menos por causa da doação que esperamos que 
aconteça no poema. É preciso notar a ficção que a expressão de 
conformidade deflagra: “O poema emerge/ - Como se os deuses o 
dessem”. Não poderão esses deuses doá-lo, visto que eles não pre-
sidem mais este mundo. Segundo Martin Heidegger “chegamos 
muito tarde” para eles e “muito cedo para o ser”. Como elaborar 
uma poética justa, e em conformidade com o que os deuses da-
riam, quando se vive num tempo de abandono cósmico?

É nesse sentido que se tenta a localizar a poética andreseniana 
num território mediterrâneo. No desvio da rota – do Atlântico 
para o Egeu – desponta a Grécia: lugar em que o gesto era poético 
e toda poética, criação. Há, neste lugar onde Sophia depunha se 
sentir tão feliz como se testemunhasse o “primeiro dia da criação”, 
o ressurgimento da inteireza a partir dos fragmentos deixados pe-
los pensadores de lá oriundos. Afinal, é sob os muros de Creta, 
neste limite labiríntico, que tudo passa a produzir sentido: “ali, 
onde as palavras são o nome das coisas”.

É no espírito de juntar e reunir que subsidia o desejo de reli-
gação em Sophia. Ele não aparece necessariamente vinculado à 
ideia de deuses (seja ela cristã ou pagã), mas se mostra no exercí-
cio daquilo que se entende por lógos no seu desdobramento como 
verdade. Se para essa poeta portuense o ser ainda está na physis, 
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o desafio do poeta é enxergá-lo (ao ser) através da “simplicidade 
original” da alétheia, palavra que diz respeito ao desocultamento 
de tudo o que o real põe. Nada se poderia manifestar senão pela 
derrubada de fronteiras que se erguem entre as coisas que com-
partilham uma mesma origem. Essa origem tem um nome, diante 
do projeto andreseniano: a unidade. Tijolo por tijolo, sílaba por 
sílaba, o poeta precisa operar a reconstituição, ainda que virtual 
ou imaginária, de um mundo que se apresenta aos frangalhos. A 
poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen, por mais que seja 
partidária de um “obstinado rigor” na construção dos versos , nos 
afunda em labirintos, nos dá dimensão da catástrofe, penetra na 
noite absurda da catábase trágica. “Toda a minha poesia”, diz ela, 
“oscila entre a confiança na unidade e uma espécie de pânico do 
seu fracasso”. Essa “face noturna” de Sophia, com ênfase no erro, 
na morte e na ruína, vem sendo resgatada pela crítica e combate 
certo impressionismo que lida com as obras fazendo tábula rasa 
dessa complexidade.

Dando continuidade à composição do erro, nossa aposta é que, 
a partir dele, possamos levar de volta a poesia ao lugar da catábase, 
assim como o teatro grego, muito caro a Sophia, se fundava na 
catarse. A convocação do vocábulo grego não é gratuita: seu étimo 
diz da “ação de descer”, “declínio”. Pertence portanto ao movi-
mento de verticalidade da queda vertiginosa que propunha Luiza 
Neto Jorge. Um tropeço, não. “Uma vénia a ninguém de especial”, 
como reza um verso do “poema ensina a cair”, uma “homenagem 
póstuma” a Luiza, também palavras do referido poema. É válido, 
outrossim, lembrar que, para sua companheira de geração, Fiama, 
toda escrita é esse gesto de homenagem, uma versão da tradição já 
posta, indistinta do originário.

Sophia de Mello Breyner tomou para si a responsabilidade de 
se manterem indissociáveis as esferas de vida e poesia . As duas 
instâncias sempre se comunicaram naquela experiência porque a 
poesia, e por extensão a arte, se mostrava indispensável a todos os 
espaços. Por isso uma frase sugerida por Andresen será empresta-
da como lema à Revolução dos Cravos de 1974: “a poesia está na 
rua”. A frase transcenderá a possível instrumentalidade de slogan 
político se nos dermos conta de que a poesia gera e transforma 
esses espaços de resistência obrigatória, como esteve sempre nos 
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corredores universitários, como está inscrita em plaquetas espalha-
das pela cidade de Lisboa, assim como ela, a poesia, faz parte do 
universo, é um diálogo com o Universo, como quiseram os poetas 
da revista Árvore. Daí se depreende que as poéticas das autoras aqui 
elencadas não se restringem às questões mais locais, portuguesas, 
mas se alargam em alcance, espalhando-se de modo a provocar 
aquele didatismo fora da esfera escolar e artificial. Num momento 
em que a arte está sendo atacada, em que todo o questionamento e 
espelhamento do real tem que ser duramente defendido das forças 
censoras, a leitura se faz premente, necessária, fundamental. Em 
meio à constituição racista, machista, LGBTQfóbica da recepção 
de arte por nós — público — hoje, precisamos reaprender com a 
poesia, fazer dela uma disputa de discursos, já que aqueles que são 
hegemônicos nunca hão de privilegiá-la.
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VIAGENS NA TERRA DE LUSO: PORTUGAL NOS 
CAMINHOS DE GARRETT E SARAMAGO

Fernanda Lacombe1

INTRODUÇÃO

No Canto VIII do épico marítimo de Camões, somos outra 
vez apresentados a uma das figuras míticas da história de Portugal, 
responsável pela nomeação desta porção de terra da Península ibé-
rica. Luso, divindade romana, aparece assim descrito:

Este que vês, é Luso, donde a Fama 
O nosso Reino «Lusitânia» chama. 
«Foi filho e companheiro do Tébano 
Que tão diversas partes conquistou; 
Parece vindo ter ao ninho Hispano 
Seguindo as armas, que contino usou. 
Do Douro, Guadiana o campo ufano, 
Já dito EIísio, tanto o contentou 
Que ali quis dar aos já cansados ossos 
Eterna sepultura, e nome aos nossos.
(CAMÕES,2000, p.341)

Desta breve, porém significativa referência, é interessante ob-
servar o quanto o deslocamento está sempre relacionado ao modo 
de ser português. Mais do que uma necessidade de se deslocar, 
trata-se principalmente de um sentimento de inquietude, como 
apresentou o cineasta português Miguel Gomes em sua trilogia 
“As mil e uma noites”. 

Este artigo é o início de uma investigação acerca das viagens 
e viajantes na obra do romancista José Saramago. Como ponto 
de partida, foi escolhida a obra Viagem a Portugal e optou-se por 
realizar uma análise comparativa entre ela e o romance máximo 
de Almeida Garrett, Viagens na minha terra. A escolha de Garrett 
se justifica pela epígrafe de Saramago dedicada a ele, apontando-o 
1 Bacharel em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
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como o mestre dos viajantes. É esta relação entre a viagem de 
Garrett no século XIX e a de Saramago no século XX, e o país que 
cada um deles observa, que é nosso objeto de reflexão.

Em 1849 é publicado o texto integral da obra Viagens na minha 
terra. Publicação originalmente iniciada seis anos antes, nos tomos 
I e II da Revista Universal Lisboense, é considerada um exemplo da 
maturidade literária do autor e a introdução da modernidade lite-
rária em Portugal.

Através da justificativa de narrar seu percurso de Lisboa ao 
Vale de Santarém para visitar o amigo Passos Manuel, Garrett pro-
põe diversas viagens dentro da terra portuguesa, sendo a que mais 
nos interessa neste artigo: o balanço da nação após dez anos da 
Revolução Liberal e da implementação da Monarquia Constitucio-
nal em Portugal. Não por acaso, seu relato começa a ser publicado 
na Revista Universal e precisa ser interrompido devido à reper-
cussão das duras críticas de Garrett ao governo de Costa Cabral, 
ministro do Reino desde 1842.

Mais de cento e trinta anos depois, José Saramago dá continui-
dade ao percurso de Garrett, trazendo sua própria viagem pelo in-
terior da terra portuguesa. Como aponta Teresa Cristina Cerdeira 
em seu artigo De viagens e viajantes: Camões, Garrett e Saramago: “Lição 
garrettiana aprendida, esse texto é um falso livro de turismo, como 
o outro era um falso diário de viagem”. Tal qual seu mestre, irá se 
aproveitar de um gênero pré-estabelecido para seguir também no 
percurso de viagem ao interior da terra e da mentalidade portu-
guesa. 

Como afirma Saramago na apresentação de seu romance:

“O viajante viajou no seu país. Isto significa que viajou por 
dentro de si mesmo, pela cultura que o formou e está forman-
do, significa que foi, durante muitas semanas, um espelho re-
flector das imagens exteriores, uma vidraça transparente que 
luzes e sombras atravessaram, uma placa sensível que regis-
tou, em trânsito e processo, as impressões, as vozes, o mur-
múrio infindável de um povo. ” (SARAMAGO, 1999, p.10)

Se Garrett inova ao ser o primeiro viajante português a voltar-
-se para dentro do território após séculos de busca ultramarina, 
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Saramago segue seus passos, também buscando compreender o 
país após um turbulento período de tempo. Para um, a guerra civil 
seguida da Revolução Liberal. Para o outro, décadas de ditadura 
fascista encerradas por uma Revolução sem batalha. E o mesmo 
país que, sem precisar se transformar em Jangada de pedra, está 
em constante inquietação e movimento.

VIAJAR PARA OLHAR, VER E REPARAR

Em seu artigo Da literatura como interpretação de Portugal, Eduardo 
Lourenço defende a tese que será Almeida Garrett o fundador 
da problematização da relação entre indivíduo e pátria através da 
escrita. Nascido em 1799, no Porto, é sem sombra de dúvida um 
exemplo da mentalidade iluminista e liberal do Século XVIII e iní-
cio do Século XIX. Criado em meio aos valores de um cristianis-
mo otimista e confiante, somados aos ideais da revolução francesa, 
o jovem João Baptista apresentava uma ideologia iluminista, que 
culminará na sua participação em diversos momentos da história 
de Portugal, dentro eles, o primeiro digno de destaque é a Revo-
lução Liberal de 1822, em que o jovem escritor lutou no exército 
constitucionalista de D. Pedro, I do Brasil e IV de Portugal.

Dez anos após este episódio, é o amadurecido Garrett que ini-
cia o processo de balanço da realidade portuguesa após a instaura-
ção da monarquia constitucional, balanço este que se concretizará 
no romance Viagens na minha terra. Não por acaso, como aponta 
a professora Ofélia Paiva Monteiro, apesar da motivação inicial 
aparente para a escrita do relato ser a visita a Passos Manuel em 
Santarém, Garrett sempre tratou seu livro no plural, já apresentan-
do a multiplicidade presente na obra.

No século XIX, ganha força o gênero da literatura de viagem. 
Muitas são as expedições de europeus enviados às Américas, as-
sim como os próprios autores americanos produzem textos acerca 
dos pontos desconhecidos do continente. Na literatura brasileira, 
destaca-se a obra de Visconde de Taunay, em que as viagens se 
manifestam tanto como relato pessoal, tanto através da ficciona-
lização. Entretanto, apesar do título, basta a leitura dos primeiros 
capítulos de Viagens na minha terra para perceber que o objetivo 
principal do autor não é o de retratar as peculiaridades do interior 
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português, ou apresentar as construções e locais históricos. Mais 
do que uma viagem ao interior da terra portuguesa, o romance 
de Garrett apresenta um percurso ao interior da sua mentalidade, 
histórias e crenças, numa tentativa de analisar de que modo estes 
fatores construíram o Portugal em que vive.

Inicialmente, nos surpreendemos com a escolha de Saramago 
de eleger Garrett como seu mestre, posto que parece pertencer a 
Camões. Entretanto, tal escolha se justifica ao percebemos que o 
autor de Viagem a Portugal pretende dar continuidade ao percurso 
iniciado por Garrett. Neste sentido, os dois autores apresentam 
uma via contrária não apenas à tradição portuguesa de viagens 
marítimas, mas também a um personagem típico da sociedade mo-
derna: o flanêur.

Em seu livro Baudelaire- um lírico no auge do capitalismo, Walter 
Benjamin descreve o perfil desta figura típica do surgimento das 
metrópoles e suas multidões, aquele indivíduo que vaga pela cida-
de sem se deter por muito tempo em nenhum ambiente. Como 
descreve Benjamin, as ruas, especialmente os bulevares fechados, 
são o ambiente rotineiro do flanêur, que se dedica a observar as pes-
soas com quem cruza e, a partir do que vê, estabelece a descrição 
dos tipos das cidades.

Notamos, através desta figura, o lugar de destaque ocupado 
pela visão na modernidade. Em termos práticos, o desenvolvimen-
to da tecnologia, como a criação da luz elétrica, a fotografia e avan-
ços nas lentes de aumento e óculos permitem a transformação e 
aprimoramento do sentido da visão. Esta transformação, inicial-
mente física, irá passar também à esfera psicológica.

Em vilas pequenas, toda a vizinhança era conhecida a fundo. 
Com o advento das grandes cidades torna-se impossível conhecer 
a subjetividade daqueles que dividem as ruas conosco e, conse-
quentemente, os juízos de valor atribuídos são superficiais e feitos 
sem um olhar nítido.

Desse modo, o perfil do viajante se contrapõe ao perfil do fla-
nêur, por seu olhar demorado e atento para aquilo que o cerca. Se 
Garrett inicia a modernidade literária em Portugal, também pro-
põe uma outra forma de pensá-la, que vai no caminho contrário 
ao da lógica moderna, capitalista e burguesa, em seu sentido mais 
prejudicial.
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A atitude de adentrar Portugal, não aquele dos grandes fei-
tos e grandes nomes, mas do português trabalhador comum, das 
Joaninhas, dos vales esquecidos, representa uma outra forma de 
apreender a realidade ao seu redor. O narrador de Viagens não está 
interessado em circular apenas, afinal, sua motivação é outra. Se 
o flanêur é movido pelo arrastamento orgânico da vida urbana, o 
viajante apresenta o deslocamento típico da inquietude, de que se 
falou na introdução. A escolha de realizar a viagem pelo interior 
do país não é uma fuga da realidade moderna, mas pelo contrário, 
uma tentativa de escapar de seus movimentos viciados, de modo a 
encontrar novas respostas para a crise do Portugal cabralista.

De modo semelhante, o narrador de Viagem a Portugal estabe-
lece uma diferença crucial entre o viajante e o turista. Este pode 
ser comparado ao flanêur, no sentido de seu deslocamento e ob-
servação serem superficiais, sem motivações mais profundas ou 
busca de novas perspectivas. Principalmente, sua movimentação é 
apenas física, faltando o elemento essencial do narrador de Garrett 
e do viajante de Saramago: viajar é um percurso interior e exterior, 
por estradas e culturas, vilas e mentalidades. Como sabiamente 
aponta Garrett no título de sua obra, muitas são as viagens, e Sara-
mago herda esta percepção.

BUSCAR OS QUE TEM OUVIDOS DE OUVIR

Neste sentido da dimensão simbólica das duas viagens analisa-
das, é interessante destacar os locais de partida e chegada escolhi-
dos, dentre outros pontos de destaque dentro dos percursos.

No caso de Garrett, sua viagem se inicia no Terreiro do Paço, 
em Lisboa, ponto de onde partiram as naus rumo às grandes via-
gens marítimas que transformaram a história de Portugal. Entre-
tanto, diferentemente dos navegadores, o viajante não irá em di-
reção ao mar aberto, mas Tejo acima, para dentro da terra, com 
destino a Santarém. Esta inversão de ponto de chegada também 
será realizada por Saramago, fazendo referência a outros textos da 
literatura portuguesa.

A viagem a Portugal de Saramago se inicia ao norte, na fron-
teira entre Portugal e Espanha. Como ponto de partida de seu 
percurso, o viajante decide pregar aos peixes do Rio Douro, numa 
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clara alusão ao Sermão de Santo Antonio aos peixes, de Vieira. Além 
do gesto comum, as semelhanças entre os textos se encontram 
também em seu conteúdo. Em seu sermão, Vieira exalta os peixes, 
colocando-os acima de outros animais como os únicos que não 
foram mortos no dilúvio, superioridade que seria advinda de sua 
relação distante com os seres humanos. De modo semelhante, o 
viajante exalta os peixes do rio por sua atitude de não se fixar em 
fronteiras, indo se um lado a outro do rio sem as burocracias e 
preocupações humanas: “(...) dizei-me que língua é a que falais 
quando aí em baixo cruzais as aquáticas alfândegas, e se também lá 
tendes passaportes e carimbos para entrar e sair” (SARAMAGO, 
1999, p.11).

Neste trecho, é importante destacar a escolha do autor por 
citar a questão linguística dos peixes, gerando uma reflexão acerca 
da língua dos humanos. Sendo o ponto em que se passa esta cena, 
a fronteira entre Portugal e Espanha, claramente lembramos das 
questões linguísticas que envolvem a semelhança entre o portu-
guês e sua língua mãe, o galego. Neste, como em outros de seus 
romances, o autor apresenta uma visão aguçada acerca das relações 
culturais entre Portugal e Galiza e, principalmente, da posição de 
origem que a cultura galega representa para a portuguesa. Assim 
como a viagem a Portugal precisa relembrar suas origens galegas 
frequentemente esquecidas, o viajante convoca os peixes para o 
momento sagrado do início do percurso, sendo estas criaturas 
escolhidas por compreenderem a ligação com a terra de cima, a 
ponto de não se importarem com diferenças linguísticas e de fron-
teiras.

Voltando a Vieira, o título do sermão é justificado pela narra-
tiva do episódio em que Santo Antônio, frustrado pela dificuldade 
em comover os ouvidos humanos ao cristianismo, decide que irá 
pregar a outras criaturas de Deus, menos contaminadas pelos há-
bitos mundanos. Tal episódio, assim como a fala de Vieira no ser-
mão -” e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. 
”- criam a ideia da terra como local de gente “bruta e endurecida”, 
sendo o mar, o local de salvação espiritual e oportuno para desen-
volvimento da fé cristã, valores que, explorados dentro da cultura 
portuguesa, estão em consonância com o ideal da exploração ma-
rítima.
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Entretanto, apesar de retomar esta tradição da pregação aos 
peixes, Saramago irá propor uma inversão. O sermão do viajante é 
dirigido aos peixes do rio, que passa pelo interior da terra, e não ao 
mar aberto. Retomando o ponto de onde pararam seus predeces-
sores – o mar – Saramago traz o foco de volta para dentro da terra, 
resgatando a tradição da benção dos peixes. Mas dessa vez, seu 
objetivo não é buscar ouvidos fora de Portugal, mas, justamente, 
encontrar quem ouça suas histórias dentro do país e se preparar 
para ouvir aquelas que a terra tem para lhe contar. 

Analisados os pontos de partida, vamos aos de término, sendo 
o de Garrett a vila de Santarém, lar de seu amigo Passos Manuel. 
Como apresenta o narrador de Viagens, a vila de Santarém foi local 
de morada de Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Entre-
tanto, tal fato não a impede de passar pelo processo do esqueci-
mento e abandono, fato que não passa despercebido ao narrador:

“Desapontou-me tristemente. Vamos ao Santo-milagre de-
pressa, que me quero reconciliar com Santarém; e já começa 
a ser difícil.
Mas é injustiça minha. Que culpa tem ela, coitada?
Ai, Santarém, Santarém! Abandonaram-te, mataram-te, e ago-
ra cospem-te no cadáver! ”
(GARRETT, 2013, p.203)

O passeio pela Ribeira de Santarém ilustra muito do pensa-
mento defendido por Garrett ao longo de seu romance: das casas 
antigas e históricas de Santarém não sobrou nenhuma e as cons-
truções encontram-se deformadas após sucessivas reformas que 
acabam por não lhe dar feitio de estilo nenhum.

Mais de cem anos depois, ainda se encontra Santarém marca-
da pelo abandono e pelas ruínas. Principalmente, mostra-se um 
símbolo da dificuldade portuguesa em realizar uma transição har-
moniosa entre passado e futuro, de modo que cada uma destas 
realidades está fechada em si mesmo, assim como as pessoas de 
Santarém:

“Santarém é cidade singular. Com gente na rua ou toda meti-
da em casa, dá sempre a mesma impressão de encerramento. 
Entre a parte antiga e os núcleos urbanos mais recentes não 
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parece haver comunicação: está cada qual no lugar onde foi 
posto e sempre de costas voltadas.” (SARAMAGO, 1999, 
p.180)

Dentre os locais visitados está o Convento de São Francisco, 
também citado por Garrett ao narrar o roubo do cadáver de São 
Frei Gil por parte das freiras da ordem de Santa Clara e dos fra-
des franciscanos. Este episódio é um exemplo daquilo que Gar-
rett irá considerar como a religião verdadeiramente preocupada 
com os interesses do povo, lutando contra um estado vampiresco 
e ganancioso. Também em Viagem a Portugal a constante aparição 
de igrejas guardadas por cidadãos e padres simples remete a este 
cristianismo sem ostentação, que já não se pretende colonizador 
dos infiéis de além-mar, mas sustentação dos costumes e do povo 
da terra.

Episódio essencial para perceber esta postura de proteção por 
parte dos próprios moradores das vilas, é o do pálio de Cidadelhe. 
Ao chegar à cidade, trazido por uma amizade que faz em uma pa-
rada anterior, o viajante deseja ver o pálio, relíquia religiosa que é 
o orgulho da região. Entretanto, apenas após um dia inteiro dentro 
da vila, provando-se como alguém merecedor, o viajante terá direi-
to a pôr os olhos na preciosidade.

Esta valorização do aspecto popular é o terceiro elemento de 
confluência entre as duas obras e é ponto essencial para o percurso 
comum realizado pelos dois autores em suas viagens.

OS ENCANTADOS: AS NARRATIVAS DO POVO DENTRO 
DA VIAGEM

Na coleção de ensaios Estudos Garrettianos, Ofélia Paiva Mon-
teiro ressalta em diversos de seus artigos a transformação pelo 
qual passou o jovem Garrett que lutou nas tropas de D. Pedro na 
Revolução Liberal para tornar-se o narrador-autor de Viagens na 
minha terra, quando apresenta um certo amargor diante de tudo 
que a pátria prometia e não cumpriu. Apesar de certas observa-
ções, não é possível dizer que o autor tenha se tornado cético de 
todo, afinal, ainda acredita que alguns aspectos da cultura e do 
país pode representar sua redenção. Entre eles, o povo. Como diz 
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Monteiro:

“Onde ir buscar energia para, mesmo assim, atuar com al-
gum alento? A resposta de Garrett é uma resposta romântica, 
datada, mas que se encontra com a dos Poetas de sempre: o 
contato com o ‘povo povo’ salubre e autêntico, com a gran-
de Natureza não poluída pela mão do homem, com o Passa-
do que guarda as memórias da Nação (...). ” (MONTEIRO, 
2010, p.160)

Como autor romântico, “datado”, Garrett apresenta uma cren-
ça irremediável no povo português, que não apenas se manifestava 
em seus discursos políticos, mas também rendeu frutos diretos 
como o Romanceiro, primeira coletânea de narrativas orais popula-
res portuguesas.

Esta valorização da sabedoria popular está presente em Viagens 
não apenas nos discursos do narrador, mas também na seleção das 
micronarrativas que irão permear sua obra, como a de Santa Iria, 
narrada nos capítulos XXIX e XXX. Garrett apresenta verdadeira 
postura de investigador da cultura popular quando não só mostra 
as duas versões conhecidas da lenda – uma do povo, a outra de 
matriz religiosa – como também especula a respeito das possíveis 
explicações para esta diferença de versões:

“Seria o povo que se esqueceu nas suas tradições, ou os frades 
que aumentaram nas suas escrituras? Pois a legenda monásti-
ca é realmente bela e cheia de poesia e romance, coisas que o 
povo não costuma desprezar.
É difícil de explicar-se este fenômeno, interessantíssimo para 
qualquer observador não vulgar, que nestas crenças do co-
mum, nestas antigualhas, desprezadas pela soberba filosofia 
dos néscios, quer estudar os homens e as nações e as idades 
onde eles mais sinceramente se mostram e se deixam conhe-
cer.” (GARRETT, 2013, p.178)

A opção pela narrativa fantástica não chega a ser um fato novo 
dentro da literatura, ou mesmo da mentalidade portuguesa. Entre-
tanto, Garrett mais uma vez inova ao não incluir em seu romance 
os mitos nacionais oficiais e sim aqueles de menos destaque e, não 
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por isso, de menor relevância. A lenda de Santa Iria está direta-
mente relacionada à origem de Santarém, por exemplo. A própria 
novela da Casa do Vale é narrada com ares de contos de fadas, 
principalmente pelo modo como é inserida na história através de 
vista da janela da menina dos rouxinóis.

Também em Viagem a Portugal é avistada uma janela digna de 
Joaninha, assim como o castelo da Bela Adormecida, as lendas de 
soldados, escravos, castros e milagres. O povo, sempre ele, além de 
fiel guardador dos monumentos convive na terra em meio a estas 
histórias, além de outras. Se os mitos nacionais são inseridos na 
narrativa, entretanto, não é para reforçar estereótipos que enges-
sem o pensamento. Um exemplo é a referência à tragédia de Inês 
de Castro, narrada de forma totalmente distinta da que fez Camões, 
ao ser referir ao romance de Pedro e Inês como um dos “grandes e 
políticos amores” (SARAMAGO,1999,p.25), trazendo a dimensão 
política da tragédia e verdadeiro impeditivo para a união formal do 
casal: o fato de Inês ser filha bastarda de um nobre galego, e assim, 
impossibilitada de se casar com um rei português.

Outra das narrativas presentes no romance de Saramago são 
as da literatura canônica, como a referência ao personagem Calisto 
Elói, de Camilo Castelo Branco, José Régio e a suas próprias narra-
tivas -- é impossível que o leitor saramaguiano não lembre da famí-
lia Mau-Tempo no capítulo dedicado ao Alentejo. Percebemos que 
para ambos os autores, são as histórias um importante elemento 
constitutivo da nação portuguesa, sendo que Saramago expande 
este grupo de narrativas, acrescentando os grandes autores como 
parte desta constituição.

O trabalho realizado com o drama de Inês de Castro é obser-
vado em diversos romances do autor, especialmente em sua pri-
meira fase, chamada da portucalidade. Utilizando-se daquilo que 
Linda Hutcheon irá denominar como metaficção historiográfica, 
Saramago propõe a discussão a respeito das verdades pré-estabe-
lecidas dos fatos históricos. Como afirma Teresa Cristina Cerdeira 
em sua tese de doutoramento Entre a História e a Ficção: uma Saga 
de portugueses,

“ E não podemos escapar ainda ao projeto político do autor 
que o discurso generosamente realiza: narrar o passado com 
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os olhos fitos no presente. O diálogo dos tempos orienta a 
sua perspectiva narrativa, onde a enunciação é muitas vezes 
profética, em relação ao tempo do enunciado, e o passado é 
relido com a experiência vivida do presente” (CERDEIRA, 
1989, p.27)

Este questionamento do discurso oficial se destaca em dois 
trechos: primeiramente, no episódio do portão do convento de 
Madre deus, em Lisboa. Em 1872 foi realizada a restauração da fa-
chada manuelina do convento. Entretanto, a fonte para o processo 
foi uma obra de arte, o retábulo de Santa Auta , que se encontra no 
Museu de Arte Antiga de Lisboa:

“Visto por fora é um enorme paredão com uma porta ma-
nuelina ao cimo de meia dúzia de degraus. Convém saber que 
esta porta é falsa. Trata-se de um curioso caso em que a arte 
copiou a arte para recuperar a realidade, sem querer saber se 
fora a realidade que a arte copiada copiara.” (SARAMAGO, 
1999, p.216)

O segundo trecho é o da lápide do Aqueduto das Águas Livres, 
cuja inscrição diz: 

“Regulando D. João V, o melhor dos reis, o bem público de 
Portugal, foram introduzidas na cidade, por aquedutos soli-
díssimos que hão-de durar eternamente, e que formam um 
giro de nove mil passos, águas salubérrimas, fazendo-se esta 
obra com tolerável despesa pública e sincero aplauso de to-
dos. Ano de 1748.” (SARAMAGO, 1999, p.220)

Esta, entretanto não era a inscrição inicial da lápide, que dava 
crédito ao verdadeiro financiador do aqueduto: o povo de Lisboa. 
A alteração do texto, obra do Marquês de Pombal, assim como a 
reconstituição da fachada do Madre Deus são exemplos do quão 
frágil é o fato histórico dentro da obra saramaguiana, e, deste 
modo, está em pé de igualdade com as outras narrativas citadas, 
dos contos populares à literatura. Todas estas formas expressam 
um determinado discurso. Ao estabelecer essa igualdade, Sarama-
go propõe uma nova maneira de se formar a identidade portugue-
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sa, que não precisa estar presa apenas àquilo que é confirmado 
pelos livros de história e documentos oficiais.

Também a valorização da narrativa, independentemente de 
sua origem, irá ser o ponto de condução do percurso realizado 
nas duas obras. Ao pensar em como Garrett e Saramago inserem 
o elemento das histórias em seus romances, lembramos da trilo-
gia As Mil e uma noites, do realizador Miguel Gomes. Aclamado 
pela crítica, a obra conta a história da princesa Sherazade e de 
Portugal, em três capítulos, cuja nomenclatura serve muito a nos-
sa investigação: O inquieto; o desolado; o encantado. Este percurso, da 
inquietação que motiva a viagem, para o desolamento provocado 
pela realidade local só chega a seu ponto final – o encantamento – 
graças às narrativas, que possibilitam uma outra forma de enxergar 
a realidade. Afinal, como nos prova Saramago com sua obra, fazer 
literatura é também refazer o mundo.

CONCLUSÃO

Em Viagem a Portugal, o ponto final do percurso é a Finisterra 
do Sul , mais precisamente, o cabo de São Vicente , em Sagres. 
Durante muitos séculos se divulgou a história de que seria este o 
ponto de locação de uma escola de navegação, responsável pelo 
pioneirismo português nas navegações marítimas. Atualmente, a 
Escola de Sagres de D. Henrique confirmou-se um mito, mas per-
manece o imaginário das grandes navegações ligadas ao nome, de 
modo que o viajante não poderia deixar de citá-las neste trecho: 

“O vento, fortíssimo, sopra do lado da terra. Há aqui uma 
rosa-dos-ventos que ajudará a marcar o rumo. Para mandar as 
naus à descoberta de especiaria, está de feição o vento e favo-
rável a maré. Porém, o viajante tem que voltar para casa. Nem 
poderia avançar mais. Daqui ao mar, são cinquenta metros a 
pique. As ondas batem lá embaixo contra as pedras. Nada se 
ouve. É como um sonho” (SARAMAGO, 1999, p.278-279)

Séculos após a glória marítima portuguesa, as naus tornaram-
-se apenas o eco de um sonho. Tema recorrente na obra garret-
tiana, está implícito também neste outro romance: a ideia de que 
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o tempo passa e não é possível fazê-lo voltar, pois tudo tem sua 
época própria e nela deve se manter. Como o romeiro que retorna 
em Frei Luís de Sousa, o Portugal do passado já não encontra mais 
lugar no Portugal do futuro.

Isto não significa que o passado deve ser esquecido. Pelo con-
trário, deve ser tratado como tal e lido pela ótica do presente, o 
ponto de vista que temos e nos torna quem somos. Após uma 
longa jornada, o viajante não é mais o mesmo. Embora retorne a 
lugares conhecidos, algo maior se transformou dentro dele.

Portugal nasceu e se constitui como um país de inquietação, 
sempre realizando viagens, exteriores e interiores. Esgotado este 
primeiro ciclo, abre-se caminho para um novo, que irá permitir 
tantas descobertas e glórias quanto o anterior, mesmo que mais 
modestas. A lição que se tira de Garrett e que Saramago repete 
com suas observações, como bom aprendiz, é de não tentar trazer 
de volta aquilo que já se foi, mas sim, buscar novas viagens. Afinal:

“A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mes-
mo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, 
em narrativa. Quando o viajante se sentou na areia da praia e 
disse : << Não há mais que ver>>, sabia que não era assim. 
O fim duma viagem é apenas o começo de outra. É preciso 
ver o que não foi visto, ver outra vez o que já se viu (...). 
É preciso voltar aos passos que já foram dados, para os re-
petir, e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso 
recomeçar a viagem. Sempre. O viajante volta já.” (SARA-
MAGO,1999, p.279)

Dentro desta perspectiva, a literatura se mostra como ferra-
menta essencial para compreender o povo e seus costumes e tam-
bém, para propor novas viagens ao país. Assim como fez Shera-
zade, é preciso se encantar com as histórias do povo, de modo a 
nunca esgotar o encantamento e as viagens. 
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“OGIVA ENTRE O MISTÉRIO E O MAR”: MITO E 
HISTÓRIA EM MAIS ALTO, DE ALFREDO GUISADO

Fernando de Moraes Gebra1

INTRODUÇÃO 

Em Poesia e filosofia do mito sebastianista, assevera António Qua-
dros a necessidade de se distinguir entre a essência do mito e a sua 
estrutura dinâmica e teleonômica, “sempre unidas e complementa-
res quando se trata de um verdadeiro mito, isto é, de um mito com 
raiz no sagrado e no numinoso” (QUADROS, 1983, p. 115). Creio 
ser possível entender a essência do mito como seu aspecto semân-
tico, relacionado ao sentido que se lhe pode atribuir, às suas carac-
terísticas fundamentais, ou ainda, para retomar Quadros, ao “seu 
aspecto substancial” (idem, p. 116). É possível estabelecer quatro 
características para o mito: 1) narrativa exemplar e simbólica, tes-
temunha de uma experiência humana antiquíssima; 2) revelação 
ôntica; 3) codificação de várias formas de cultura transmitidas de 
geração a geração; 4) segredos antigos e restantes de velhas civili-
zações trazidos ao presente (ibidem). Quanto à sua estrutura teleo-
nômica, que eu chamaria de aspecto sintático do mito, embora haja 
uma dinâmica mecanicista, segundo a qual o “telos é previamente 
conhecido e ressurge sempre idêntico a si próprio em cada ciclo 
temporal do mito” (idem, p. 121), está sempre sujeito a enigmas e a 
diversas leituras conforme o contexto histórico em que se insere. 
Portanto, o mito não possui uma estrutura rígida de imobilismo, 
pois apresenta sempre um componente misterioso relacionado aos 
discursos proféticos.
1 Fernando de Moraes Gebra é Doutor em Letras, pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR); Professor Adjunto IV da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), na Licenciatura em Letras-Português/Espanhol, área de Teoria Literária 
e Literaturas de Língua Portuguesa, e no Mestrado em Estudos Linguísticos, na 
linha de pesquisa Práticas Discursivas e Subjetividades. Em 2015, desenvolveu 
investigação de Pós-Doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa acerca dos “esquecidos” de Orpheu: Alfredo Guisado, Luís de Montalvor e 
Ângelo de Lima.   
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Mircea Eliade afirma a existência de um tempo sagrado e míti-
co e de um tempo profano e histórico. O filósofo romeno entende 
o mito como uma imitatio Dei, isto é, uma imitação das gestas dos 
deuses: “O homem só se torna verdadeiro homem conforman-
do-se ao ensinamento dos mitos, imitando os deuses” (ELIADE, 
1992, p.53). O tempo mítico é marcado pela atemporalidade e pela 
circularidade, exigindo, para sua concretização no imanente a vi-
vência sagrada dos símbolos, expressa nos rituais. O rito é, pois, 
a encenação performática do mito, que possibilita a vivência do 
sagrado. É como se nosso inconsciente se comunicasse com o in-
consciente coletivo, no qual estão as experiências arquetípicas da 
humanidade. Ninguém melhor do que o poeta, para exprimir com 
uma linguagem acessível a todos os sentidos, a experiência mítica. 
Tal como o concebia Baudelaire, em “Arte Romântica”, o poeta 
é um tradutor, é um decifrador de símbolos da analogia universal 
(BAUDELAIRE, 1980, p. 510)

A presente comunicação centra-se na representação poética 
dos mitos henriquino e sebastianista, presentes na poética de Al-
fredo Guisado (1891-1975). Tal com outros artistas da geração de 
Orpheu, Guisado apresenta um conjunto significativo de textos re-
ferentes a mitos portugueses – inesiano, henriquino e sebastianis-
ta. É possível, pois, analisar a leitura mítica que Alfredo Guisado 
faz da História e da Cultura, fundada na “preocupação obsessi-
va de descobrir quem somos e o que somos como portugueses” 
(LOURENÇO, 1982, p. 89-90). Essa categoria proposta por Edu-
ardo Lourenço, e a filosofia do Mito, de António Quadros, são 
fundamentais para o entendimento de como ocorrem as projeções 
dos mitos universais e portugueses na configuração simbólico-fi-
gurativa dos poemas dos autores da geração de Orpheu.

1. O MAR E O MITO HENRIQUINO

No estudo introdutório para o livro Tempo de Orfeu, que reú-
ne as obras de Alfredo Guisado escritas no contexto paúlico-in-
terseccionista do primeiro Modernismo, Urbano Tavares Rodri-
gues destaca as “imagens refractadas”, a “ousadia metafórica” e 
as “regências anómalas” como importantes processos estilísticos 
utilizados pelo autor para transmitir ao leitor de seus poemas “a 
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intercomunicação secreta das coisas”, explicada da seguinte ma-
neira: “[...] o poeta assistindo aos fenómenos do seu existir e lan-
çando-se aos pedaços a espelhos mágicos com áurea moldura, que 
parecem sumptuários e afinal abrem portas para outro universo” 
(RODRIGUES, 1969, p. XIII). O poema “Sagres” (GUISADO, 
1969, p. 123), primeiro do tríptico “O Infante”, sugere a travessia 
para o outro lado do espelho, como portal para novas terras e 
novos mundos.

SAGRES

Bandeira a tremular nas regiões do Medo, 
Jardim, que em longe parque iam contando aias, 
Sala, na qual o Mar guardava de segredo, 
Como pedaços de oiro, ilhas, pendões e praias. 

Sala que o Mar guardava. E numa hora-opala
O Mar adormeceu. E o Infante, mão de Deus
Que tacteava o Longe, entre perdidos véus
Eis que o modo encontrou de abrir a velha sala.

Entrou. Olhou em volta e viu-se ante os espelhos. 
Os espelhos-Distância, aos quais princesas, ilhas
Se penteavam de Cor sobre mistérios velhos.

Ao largo ia uma nau vencida de troféus...
E sua Alma partiu buscando maravilhas:
– Terras dum outro mar, mares dum outro Deus. 

A abertura para outro universo constitui um dos elementos 
norteadores da poética guisadiana. O poema “Sagres” estrutura-
-se por duas categorias semânticas de base: o fechamento versus 
a abertura. Como figuras de fechamento, encontram-se: “regiões 
do Medo”, “longe parque”, “o Mar guardava de segredo” (pri-
meira estrofe), “Sala que o Mar guardava”, “o Longe”, “perdidos 
véus” (segunda estrofe), “mistérios velhos” (terceira estrofe). Já 
as figuras de abertura se relacionam à atuação do Infante nessa 
sala misteriosa: “o modo encontrou de abrir a velha sala”, “viu-se 
ante os espelhos” (terceira estrofe), “sua alma partiu buscando ma-
ravilhas” (quarta estrofe) são sintagmas que descrevem ações de 
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encontrar o lugar sagrado, conhecer-se a si próprio e ir em busca 
do desconhecido. 

Tal como o “Medo”, o Mar é alegorizado pela maiúscula para 
representar toda região inacessível aos portugueses.  As “regiões 
do medo” constituem “mistérios velhos” que alicerçaram inúme-
ras lendas e crendices acerca de abismos e monstros marinhos, 
lendas que “[...] contavam como o mundo acabava nas sombras do 
mar Tenebroso, desfeito em vapores e lodo líquido, para além da 
Nigrícia” (Martins, 1981: 285). 

Em Os Lusíadas, de Camões, as caravelas conseguem dobrar 
o cabo das Tormentas, hoje chamado de cabo da Boa Esperan-
ça, por ousarem atravessar os limites impostos pela visão teocên-
trico-medieval impregnada nas mentalidades do povo. De forma 
correlata, os heróis de Mensagem, de Fernando Pessoa, com duas 
mãos, “o Acto e o Destino” desvendam os segredos escondi-
dos nas profundezas do mar desconhecido: “Uma ergue o facho 
trémulo e divino/ E a outra afasta o véu” (PESSOA, 1998, p. 60). 
O poema “Ocidente” apresenta as duas condições do iniciado: ser 
assinalado por Deus e realizar as provas qualificantes. No poema 
de Guisado, o herói assinalado age como um instrumento divino: 
“E o Infante, mão de Deus/ Que tacteava o Longe, entre perdidos 
véus/ Eis que o modo encontrou de abrir a velha sala”. Guardada 
desde tempos imemoriais (“velha sala”), é esse espaço sagrado que 
possibilitará a abertura dos segredos guardados pelo Mar. 

Há de se destacar nos dois quartetos do poema a atuação do 
Mar como um guardião de seus segredos, que somente se revelam 
a um ser eleito. “Sala que o Mar guardava de segredo” e “Sala que 
o Mar guardava” são sintagmas que orientam a passagem do fecha-
mento para a abertura, pois o terceiro sintagma, no qual aparece o 
Mar alegorizado, indica sua abertura, através do ato de adormecer: 
“O Mar adormeceu”. Esse mar, guardião dos segredos, adormece 
precisamente numa “hora-opala”. 

As expressões “hora-opala” e “espelhos-Distância”, apresen-
tam uma forte relação nos níveis morfológico e semântico, pois 
as justaposições de substantivos, que José Carlos Seabra Pereira 
entende como um dos procedimentos linguísticos usados por Gui-
sado e que constituem uma “estranhização da linguagem”, ou ain-
da, “transgressões” (PEREIRA, 1976, p. 80), fornecem ao estrato 
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semântico do poema momentos de culminância das realizações: 
abertura do Mar, tal como na famosa passagem bíblica de Moisés, 
e travessia por esse mar desconhecido, representado pela passa-
gem para o outro lado do espelho. As portas sagradas abrem-se, 
pois, ao Infante, pronto a cumprir seu destino, que ocorrerá nos 
tercetos do poema, com as ações do herói: “Entrou. Olhou em 
volta e viu-se ante os espelhos” (terceira estrofe) e “E sua alma 
partiu buscando maravilhas” (quarta estrofe). 

De acordo com o Dicionário de símbolos, o espelho representa 
a verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência 
e fornece uma imagem invertida da realidade exterior (CHEVA-
LIER & GHEERBRANT, 2005, p. 393-94). Clément Rosset rela-
ciona o espelho com o desdobramento da personalidade:

Porque o espelho é enganador e constitui uma “falsa evidên-
cia”, quer dizer, a ilusão de uma visão: ele me mostra não 
eu, mas um inverso, um outro; não meu corpo, mas uma su-
perfície, um reflexo [...]. É por isso que a busca do eu, espe-
cialmente nas perturbações de desdobramento, está sempre 
ligada a uma espécie de retorno obstinado ao espelho: assim 
a obsessão da simetria sob todas as formas, que repete à sua 
maneira a impossibilidade de jamais restituir esta coisa invisí-
vel que se tenta ver, e que seria o eu diretamente, ou um outro 
eu, seu duplo exato (ROSSET, 1998, p. 80).

Em “Sagres”, a “ilusão de uma visão” representa-se pelas pa-
lavras relativas ao campo semântico do olhar, no primeiro terce-
to: “olhou” e “viu”. Ao tratar do azul – presente no poema “O 
Infante”, de Fernando Pessoa, no verso “surgir redonda do azul 
profundo” (PESSOA, 1998, p. 53) –, o Dicionário de símbolos reforça 
a ideia de travessia, citando o romance Alice no fundo do espelho, de 
Lewis Carroll: “passar para o outro lado do espelho” (CHEVA-
LIER & GHEERBRANT, 2005, p. 107). O espelho, inserido no 
espaço sagrado da sala, representa um simulacro das ações futuras. 
Na magia, os espelhos eram utilizados como instrumentos divina-
tórios, previam acontecimentos futuros, figurados no poema pela 
“nau vencida de troféus”.  Além de possibilitar a antevisão da “nau 
vencida de troféus” como saldo positivo das conquistas ultramari-
nas, o espelho atua no poema de Guisado como um portal de pas-
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sagem para as “Terras dum outro mar, mares dum outro Deus”. 
A própria estrutura sintático-semântica do poema convida-nos 

a essa leitura de uma dupla dimensão do espaço, pois os quartetos 
implicam na sagração do herói e na busca dos segredos marítimos, 
e os tercetos, a partir da introdução do símbolo dos “espelhos”, 
apresentam uma visão através do espelho, em que se prenuncia 
um mundo outro. Após a travessia para o outro lado do espelho, 
o Infante, iniciado nos mistérios esotéricos, consegue vencer os 
obstáculos. A pontuação do poema é outro recurso estilístico que 
reforça a ideia de vitória sobre os obstáculos, pois as três primei-
ras estrofes apresentam muitas pausas, o que representa avanços e 
recuos nos empreendimentos navais, como se pode perceber pelo 
uso de vírgulas e pontos finais. Já na quarta estrofe, após a travessia 
para o outro lado do espelho, o discurso parece mais fluido: “Ao 
largo ia uma nau vencida de troféus.../ E a sua Alma partiu bus-
cando maravilhas”. 

A estrutura ritualística de “Sagres” permite a diminuição das 
distâncias. Dada a natureza especular do poema, o distanciamen-
to espacial apresenta dupla configuração. Nos quartetos, “o longe 
parque” e o “Longe” relacionam-se a verbos no pretérito imper-
feito do indicativo, que indica ações rotineiras e não acabadas: “em 
longe parque iam contando aias”, “Que tacteava o Longe”. Como 
se sabe, foram várias tentativas empreendidas por D. Henrique no 
seu projeto de descobrimento de novas terras: “Consumia os dias, 
velava as noites, estudando, indagando, meditando; [...] em volta 
da realidade positiva e prática do mundo, esboçado diante de seus 
olhos nos mapas rudos do tempo” (OLIVEIRA MARTINS, 1981, 
p. 282). 

Após a passagem pelos espelhos, chamados também de “espe-
lhos-Distância”, tem-se, no meio de verbos no pretérito imperfei-
to do indicativo – como “se penteavam”, relacionado à visão de 
princesas a se pentearem em ilhas desconhecidas; e “ia”, relativo 
ao saldo positivo do empreendimento realizado, com os troféus 
a coroarem a façanha heroica –, um verbo no pretérito perfeito, 
“partiu”: “E sua Alma partiu buscando maravilhas”. As maravilhas 
referem-se à enumeração dos segredos guardados pelo Mar: “ilhas, 
pendões e praias”. Na estrutura especular do poema, as ilhas po-
dem ser vistas após o ritual ocorrido no espelho, que prenuncia 
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um futuro grandioso para os portugueses na travessia do mar des-
conhecido: “Os espelhos-Distância, aos quais princesas, ilhas/ Se 
penteavam de Cor sobre mistérios velhos”. As princesas e as ilhas 
são símbolos que se intensificam com a presença da Cor, grafada 
com maiúscula, em oposição aos “mistérios velhos”. 

Como se percebe, esses “mistérios velhos” configuram todo 
um imaginário de lendas e crendices em torno do que estaria para 
além do Bojador, para além dos “espelhos-Distância”, represen-
tando o medo do desconhecido. A passagem iniciática para o ou-
tro lado do espelho é prefigurada no poema “O sonho do Infante” 
(GUISADO, 1969, p. 123-5), que representa um momento onírico 
de gestação da grande obra, com a Pátria portuguesa esperando 
seu destino de flor a desabrochar, como se verifica em uma das 
estrofes do poema.

Há uma ilha além-mim
Que ma contou uma fada. 
Nela há um velho jardim. 
Portugal, rosa fechada
Crescendo nesse jardim. 

O poema “O sonho do Infante” apresenta três recorrências 
dos versos “Há uma ilha além-mim/ Que ma contou uma fada”. 
É, portanto, um ser sobrenatural que revelará os segredos escon-
didos no “Longe”, nos “perdidos véus”, que serão encontrados 
e desvelados pelo Infante. A referência simbólica ao jardim, pre-
sente no poema anterior, carrega uma importante historicidade 
metafórica, pois, como é sabido, a Madeira recebe esse nome por 
ser composta por uma mata fechada que, ao ser descoberta pelos 
portugueses, tornou-se um ponto estratégico rumo às novas colo-
nizações no Atlântico: 

A Madeira já rendia quatrocentos cântaros venezianos de açú-
car [...] O cedro e o teixo das matas infinitas da ilha, que delas 
tirara o nome, eram as preferidas para o corte. Havia nume-
rosos engenhos de serrar. A terra era um jardim, a gente acha-
va-se rica e feliz: já tinha um convento de frades. Começava 
a crescer a vinha (OLIVEIRA MARTINS, 1981, p.  298-299)
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Destaco as expressões “matas infinitas da ilha” e “a terra era 
um jardim”. É nessa terra que Portugal, ainda “rosa fechada”, co-
meça a desabrochar rumo à construção do seu Império colonial. 
A “rosa fechada” abre-se como a “sala de segredos” do poema 
“Sagres”, pela intervenção da ação do Infante: “Pus-lhe a mão e 
então abriu-se/ Para não mais se fechar”. A obra nasce pela von-
tade divina, “Alma de Deus”, e esse herói eleito, que é o Infante D. 
Henrique, pela revelação do sonho, semelhante à aparição dos rios 
Ganges e Indo no sonho de D. Manuel em Os Lusíadas, começa a 
operacionalizar o cumprimento da obra gestada por Deus:

Há uma ilha além-mim
Que ma contou uma fada.
Trazei barcos de marfim
Com as velas de cetim. 
Quero que seja encontrada. 

Após atravessar os “espelhos-Distância”, possibilitando o de-
sabrochar da rosa, que é Portugal, o Infante, tendo cumprido a sua 
missão, pôde finalmente descansar no panteão dos heróis, situado 
na Capela do Fundador, no Mosteiro de Santa Maria da Vitória 
(ou Mosteiro da Batalha), obra escultórica que marca o poderio 
da dinastia de Avis e a reafirmação da nacionalidade. Além dessa 
obra, destaca-se o Padrão dos Descobrimentos, que celebra as em-
presas marítimas iniciadas pelo Infante, representado na posição 
central do conjunto escultórico ligado ao edifício, a guiar todos os 
navegantes em direção ao mar desconhecido. 

O terceiro poema da seção “O Infante” intitula-se precisamen-
te “A morte do Infante” (GUISADO, 1969, p. 125-6), chamado 
pelos “dedos de Deus” para a partida na “grande Nau parada”. 
Curiosamente, o poema apresenta seis naus: “Entanto eram seis 
naus”, sendo uma delas “A sua Morte, a grande Nau parada!”. Se 
uma das seis naus simboliza a morte, o que seriam as outras cinco? 
É possível referir-se às cinco quinas impressas no brasão portu-
guês, quinas referentes às cinco chagas de Cristo. Nesse sentido, a 
“rosa fechada” do poema anterior, que se abre pela ação do Infan-
te Santo, adquire outro sentido na dimensão do sagrado, pois, con-
forme o Dicionário de símbolos, a rosa representa o derramamento de 
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sangue, confirmando os versos de Fernando Pessoa, no seu “Mar 
português”, de que “Quem quer passar além do Bojador/ Tem 
que passar além da dor” (PESSOA, 1998, p. 64).

2. O MISTÉRIO E O MITO SEBASTIANISTA

Ao tratar da função psicológica do mito, António Quadros 
remete ao discurso de Jung, acerca dos mecanismos de compen-
sação. 

[...] em épocas de exceção (um estado de sítio, uma epidemia, 
uma guerra, uma ocupação estrangeira, uma situação de ca-
tástrofe, uma crise endémica), quando é vital que os homens 
descubram dentro de si formas de resistência psicológica à 
adversidade, não é senão natural que os mitos, certos mitos 
ou um só mito exemplar, de raízes porventura profundas no 
inconsciente dessa colectividade ameaçada, regressem ou res-
surjam do seu adormecimento (QUADROS, 1983, p. 125).

Destaco a expressão “ocupação estrangeira”. Historicamente, 
sabe-se que D. Sebastião, motivado pela intelligentzia da época e 
não por uma vaidade megalomaníaca como afirmam seus detra-
tores, planeou e empreendeu duas jornadas em África, uma para 
reconhecimento de território e a segunda que resultou no desastre 
de Alcácer Quibir em 4 de agosto de 1578. D. Sebastião não tinha 
sucessores e o Cardeal D. Henrique, já muito idoso, apenas sobre-
viveu mais dois anos, o que fez com que o rei castelhano D. Filipe 
II, um dos herdeiros do trono, instaurasse a Monarquia dual. Hou-
ve resistências, principalmente de parte de D. António, o prior do 
Crato, entretanto, conforme Oliveira Martins, o povo não apoiava 
esse pseudomessias, o que facilitou, via apoio do duque de Alba, 
a aclamação de Filipe II rei de Portugal. Nesses sessenta anos de 
domínio castelhano, de 1580 a 1640, passaram a correr de boca 
em boca as profecias de Gonçalo Anes, de alcunha Bandarra, o sa-
pateiro de Trancoso, que tinha feito profecias rimadas no reinado 
de D. João III. Na época da tirania castelhana, D. João de Castro 
deu à estampa essas trovas, “constituindo-se assim em evangelho 
do profetismo sebastianista, a Bíblia do país opresso, à espera do 
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Redentor – o Desejado” (MACHADO, 1996, p. 558; destacados do 
autor). 

A política expansionista de D. Sebastião reacende a chama 
apagada nas trevas do reinado de D. João III, que abandonara as 
praças de África e os ideais paracléticos manuelinos, representados 
no claustro do Mosteiro de Santa Maria de Belém (ou Mosteiro 
dos Jerónimos). Dito de outra forma e seguindo a leitura simbóli-
co-esotérica de António Telmo na sua História secreta de Portugal, os 
vinte medalhões do claustro dos Jerónimos apresentam a iniciação 
de Nicolau Coelho, relacionada à busca do caminho, na sua dimen-
são não apenas comercial de caminho marítimo para as Índias, mas 
também espiritual, da busca do reinado encantado do Preste João, 
onde estaria o Santo Graal. Não é à toa que o eixo movente desses 
vinte símbolos sejam os dois medalhões com as cinco chagas de 
Cristo, impressas no escudo português, “o termo gerador, como 
se diz em matemática, de toda a série dos vinte, cujo limite é o sím-
bolo do sol” (TELMO, 1977, p. 51; destacados do autor). António 
Telmo também destaca o medalhão com o martelo e o torquês, 
que serviram para pregar e despregar Jesus Cristo da Cruz, mas 
também se relacionam com os instrumentos da obra a se fazer 
(idem, p. 54).

Não se deve esquecer que o Mosteiro dos Jerónimos foi ergui-
do onde havia uma ermida do Infante D. Henrique, lugar em que 
os navegadores da tropa de Vasco da Gama velaram a noite da par-
tida das naus. É sabido também, segundo Joaquim Bensaúde, que 
o projeto das navegações conjugava um ideal cruzadístico contra 
turcos e mouros em franca expansão territorial, com um ideal de 
uma busca de um caminho marítimo para as Índias: “[...] o plano 
das Índias, é o complemento da obra marítima de D. Henrique” 
(BENSAÚDE, 1942, p. 27). O ideal cruzadístico, muito presente 
na Ordem dos Templários e na Ordem de Cristo a que se transfor-
mara na época de D. Dinis, e seguido pelo Infante D. Henrique, é 
retomado por D. Sebastião. O desventuroso rei nada mais fez que 
interpretar discursos das cortes de 1562-1563, que, sob a regência 
de D. Catarina, propunham a retomada do projeto africano. 2 Ade-
2 Trata-se de um dos “factos documentalmente fundamentados” (QUADROS, 
1983, p. 87) dos acervos de António Belard da Fonseca e Francisco Sales Loureiro, 
que, na leitura de António Quadros, provam que “raras vezes uma jornada 
portuguesa terá sido tão ponderada, tão discutida e tão minuciosamente preparada 
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mais, também foi intérprete dos anseios da intelectualidade que, 
tal como Camões na Dedicatória e no Epílogo de Os Lusíadas, o 
enseja ao combate em África contra os infiéis. 

António Quadros aponta, a partir das leituras de Belard da 
Fonseca e Sales Loureiro, a postura dúbia de Felipe II ao não en-
viar uma tropa que seria essencial para o empreendimento bélico 
de D. Sebastião (QUADROS, 1983, p. 100). Tudo fora preparado 
meticulosamente pelo Desejado, porém, fatores de última hora 
surpreenderam a tropa portuguesa que foi derrotada nos areais 
de Alcácer. Como o rei desapareceu durante a batalha e os teste-
munhos sobre seu destino eram incertos e contraditórios, o povo 
agarrou-se na esperança messiânica de seu regresso. Nesse sentido, 
o rei Desejado converte-se em rei Encoberto. Conforme muitos 
autores, 

[...] o Encoberto não era só o príncipe desaparecido, invocado 
no seu regresso real ou, mais tarde, em avatar, encarnando-se 
noutra figura carismática: era o Portugal profundo, secreto e 
escondido, que, no mito e pelo mito, procurava a regeneração 
do seu tecido dilacerado e doente... (idem, p. 107). 

Oliveira Martins sustenta que “[...] o Sebastianismo é uma pro-
va póstuma da nacionalidade” e que surge “na hora das agonias 
derradeiras” (OLIVEIRA MARTINS, 1951, p.209). Nesse sen-
tido, conforme António Quadros, o mito sebastianista costuma 
ganhar força em períodos de crise, como na época do domínio 
filipino, nas convulsões do liberalismo e do miguelismo e no perí-
odo posterior à queda da Monarquia e da instauração de uma Re-
pública perniciosa, caótica e instável (QUADROS, 1983, p. 125). 
Não é de se estranhar que, embora republicano, Alfredo Guisado 
tenha celebrado o mito nacional por excelência em um conjunto 
de 16 poemas que compõem a série “Alcácer-Kibir”, do livro Mais 
Alto (1917). 

Numa recensão crítica à obra D. Sebastião: O homem e a sua 
época, de Mário Domingues, Alfredo Guisado referenda um lugar 
comum nos discursos de António Sérgio e de Aquilino Ribeiro, 
entendendo D. Sebastião como um louco temerário que colocou 

como a que levou à tragédia nacional de Alcácer Quibir!” (idem, p. 87).   
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o reino a perder por conta da imprudência com que dirigiu as tro-
pas na jornada de África, ideia desconstruída pelo filósofo An-
tónio Quadros, que reúne farta documentação obtida por Belard 
da Fonseca e Sales Loureiro. Conforme Alfredo Guisado, a figura 
de D. Sebastião pode habitar as páginas de poesia, tal como ele 
fizera em 1917 no livro Mais Alto, porém, “na realidade não passa 
de perigosa e prejudicial figura porque comprometeu com a sua 
louca ânsia de aventura a liberdade da nossa Pátria” (GUISADO, 
1963, p. 5). O autor não atribui a culpa da perda da independência 
portuguesa apenas ao “perigoso louco que se sentou no trono da 
nossa terra” (ibidem), mas a um conjunto de fatores que convém 
examinar. 

Ameaça que teve seu início na maneira de agir da avó que 
era castelhana e a Castela obedecia, e teve o seu desfecho 
no modo como se conduziu antes da morte, seu tio-avô, o 
velho Cardeal que esquecido de ser português, auxiliou, com 
a cumplicidade da nobreza, salvo raras excepções, a entregar 
Portugal a um soberano estrangeiro, donde resultou o cativei-
ro de longos sessenta anos (ibidem).

Como se sabe, “nos séculos subsequentes ao desastre de Alcá-
cer Quibir surgiu a mais poderosa, original e persistente mitoge-
nia de que há talvez memória em terra portuguesa” (QUADROS, 
1983, p. 130). Os sessenta anos de domínio filipino (1580-1640) 
– ou o “cativeiro de longos sessenta anos”, nas palavras de Al-
fredo Guisado – constituem uma das consequências do resultado 
desastroso da tragédia de Alcácer Quibir, que, ao contrário de nu-
merosos conflitos bélicos nos quais Espanha, Inglaterra e França 
saíram vergonhosamente perdedoras, acabou por imprimir uma 
grande ferida coletiva na nação portuguesa, “o terrível psicodra-
ma, o profundo traumatismo”, com um processo deveras lento de 
cicatrização (idem, p. 97-8). 

Importa salientar que, a despeito das várias representações 
poéticas, ficcionais, dramatúrgicas, pictóricas, cinematográficas so-
bre o rei D. Sebastião, a seção “Alcácer-Kibir”, do livro Mais Alto, 
apresenta múltiplos pontos de vista acerca da batalha e da confi-
guração do mito do sebastianismo, o que representa uma enorme 
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originalidade. Trata-se dos seguintes pontos de vista:
1) Dos árabes

Da minha Antiguidade eu sou um pajem

E as minhas mãos cansadas e morenas
Falam da sombra. O sonho se demora.
(“O dia de Alcácer”) (GUISADO, 1969, p.48-49);

2) Da princesa árabe

Porque leva o meu Pai o elmo e a lança?
Porque adormece a Tarde no meu peito
E se torna da cor da minha trança?
(“A princesa falando às bailadeiras”) (idem, p.46-47);

3) Das bailadeiras

Pomos a pandeireta nos joelhos, 
Depois no chão. Dançamos ao redor.
Nas curvas que traçamos, um pastor
Perde os rebanhos, nossos gestos velhos.
(“As bailadeiras falam à princesa”) (idem, p. 47);

4) Das mulheres árabes

Bailemos sombra ao luar
Talvez que em nossos bailados
O possamos encontrar.
(“As árabes que buscam o rei morto”) (idem, p. 49-51);

5) Das guitarras portuguesas levadas à batalha

Onde irão as mãos antigas
Que em gestos breves e frios,
Com nossas cordas, os fios,
Bordaram tantas cantigas?
(“A canção das guitarras”) (idem, p. 52-53); 
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6) Das armaduras abandonadas

No meu peito outro peito teve abrigo
E outros braços guardei dentro em meus braços,
Outros passos guiaram os meus passos,
Conheci noutros dedos o perigo.
(“A armadura abandonada”) (idem, p. 55-56);

7) Do mar que interroga as naus em seu regresso da batalha

Donde vindes, ó naus, ó minhas brancas mãos?
Onde ficou el-rei que era um afago nosso,
Que prendia o Sonhar nos seus dedos cristãos
E levava a Saudade em volta do pescoço? 
(“O mar interroga as naus”) (idem, p.58).

O conjunto poemático não só apresenta uma multivocalidade, 
mas também pode ser lido como uma obra polifônica, no sentido 
atribuído por Mikhail Bakhtin à prosa romanesca de Dostoiévski. 
Conforme o filósofo russo, a polifonia, conceito elaborado a partir 
de uma metáfora do campo discursivo da música, relaciona-se às 
vozes plenivalentes e equipolentes, isto é, vozes que se situam no 
mesmo nível uma das outras e em relação ao autor (BAKHTIN, 
2015, p. 5). Conforme o filósofo russo, “[...] é precisamente na 
polifonia que ocorre a combinação de várias vontades individuais, 
realiza-se a saída de princípio para além dos limites de uma vonta-
de” (idem, p. 23), gerando, como efeitos de sentido, “[...] a vontade 
de combinação de muitas vontades, a vontade do acontecimento” 
(ibidem).

Em “Alcácer-Kibir”, de Alfredo Guisado, encontram-se vozes 
autônomas, que apresentam pontos de vista divergentes do pró-
prio autor, como se vê ao constatarmos o ponto de vista de Alfre-
do Guisado na resenha crítica sobre o livro de Mário Domingues 
centrado na figura de D. Sebastião. Lá, o autor apresenta uma visão 
disfórica sobre o Encoberto, enquanto nesse conjunto poemático, 
sentem-se as vozes de outrem ao lado da voz do eu-lírico. Este 
parece ceder sua voz para essas outras vozes, não apenas as da 
cultura portuguesa como também as da cultura muçulmana, o que 
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fica evidente no poema “O silêncio das mesquitas”: “Onde à noite 
Maomé é cor sobre as roseiras/ E as sombras do luar, rituais dou-
tros Maomas” (GUISADO, 1969, p. 58). Em cada um dos poemas, 
há uma diferente instância de enunciação, seja da princesa moura, 
das suas bailadeiras, das mulheres árabes a buscarem o corpo do 
rei morto, das guitarras levadas à batalha, da armadura abandona-
da nos areais de Alcácer, e também das lanças cujos gritos após 
a derrota se transformam em ecos, em “O elogio das lanças”: “– 
Ecos, múmias da Voz no túmulo da Distância!” (idem, p. 54). 

Dos dezesseis poemas que compõem “Alcácer-Kibir”, destaco 
“O túmulo vazio”, soneto no qual o autor fez uma combinatória 
de sons e imagens significativos para a construção do mito do En-
coberto, e onde se sente mais a sua voz poética, impregnada de um 
Saudosismo tributário de Teixeira de Pascoaes, 3  segundo o qual 
a Saudade não contém apenas o aspecto regressivo da lembrança, 
como também o prospectivo de esperança: “E a saudade, com a 
sua face de desejo e esperança, é já a sombra do Encoberto ama-
nhecida, dissipando o nevoeiro da legendária manhã” (PASCOA-
ES, 1978, p. 141). 

Em “Alcácer-Kibir”, as lanças, as pandeiretas e as armaduras 
dos poemas anteriores enunciam discursos poéticos, e que repre-
sentam os mortos transformados em sombras, em ecos, imagens 
desfeitas da quimera da conquista. Esses mortos também se trans-
formam em “migalhas de pão”, imagem que se funde aos “frios 
dedos” das “alvas aias” que os molhavam numa piscina com “pei-
xes vermelhos”, no poema “A lembrança do rei” (GUISADO, 
1969, p. 54-55). Essas migalhas podem ser lidas como fragmen-
tos da saudades coletiva do povo que se mira e se contempla de 
maneira narcisista esquecido nas superfícies especulares das águas 
da piscina que reflete a imagem do passado glorioso dos “heróis 
vencidos”. 

Todavia, em “O túmulo vazio”, caso se siga a leitura simbóli-
co-esotérica proposta por António Telmo acerca do claustro dos 
Jerónimos, é possível encontrar o movimento de morte e ressur-
3 As aproximações da poética de Alfredo Guisado com a de Teixeira de Pascoaes, 
no que se refere ao contato com a literatura galega, sobretudo as Irmandades da 
Fala e a Xeración Nós, considerando o duplo aspecto da Saudade, encontram-se 
num artigo de minha autoria intitulado “Arte de ser Galego: Ecos de Teixeira de 
Pascoaes na poética de Alfredo Guisado” (GEBRA, 2017). 
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reição. Basta lembrar que, seguindo o percurso do lado ocidental, 
passando pelo norte e leste, até chegar ao lado sul do claustro, en-
contra-se como primeiro símbolo no lado ocidental o X, primeira 
letra do nome grego de Jesus Cristo, e como último símbolo no 
lado sul, o Sol (TELMO, 1973, p. 49). O “Sol-posto na batalha” 
não representa propriamente a morte do rei, mas o seu devir em 
mito, como se vê no poema “O túmulo vazio” (GUISADO, 1969, 
p. 62).

          O TÚMULO VAZIO

Recordar o Passado é asa morta
De inquieta ave que inda voa além, 
É como quem ouviu bater à porta, 
Abre-a e repara que não está ninguém. 

Todo o Passado é um bater de aldrava.
E o rei que só viveu numa medalha
Evolou-se ao Sol-posto na batalha
Como o perfume duma rosa brava. 

Sol numa ogiva. O túmulo vazio. 
Entra um braço da Luz que assenta a mão
Sobre o sepulcro abandonado e frio. 

E enquanto ao meu redor Alma esvoaça, 
Sinto que Alguém me toca o coração
Com a lança imortal da minha Raça!

Nos tercetos do poema, a dimensão trágica da derrota de Por-
tugal na batalha contra os muçulmanos é substituída pela dimen-
são profética do advento do Encoberto, pois o túmulo se encontra 
vazio: “Sobre o sepulcro abandonado e frio”. Ao contrário do se-
gundo quarteto e de outras recorrências nos demais poemas dessa 
secção, em que há a figura do “Sol-posto na batalha”, isto é, o 
pôr-do-sol, imagem crepuscular que simboliza a morte do dia e, 
portanto, a morte da nação; nos tercetos, o Sol ilumina esse “tú-
mulo vazio”: “Sol numa ogiva”. 

No poema “El-Rei” (idem, p. 45), em que há uma imagem cre-
puscular do “Sol que morre/ Na praia dum país todo de véus”, 
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D. Sebastião recebe o seguinte tratamento metafórico: “El-rei: – 
ogiva entre o Mistério e o Mar”. O Mar remete ao Portugal dos 
grandes descobrimentos, ao passado histórico, figurado no tríptico 
“O Infante”; enquanto o Mistério, à esperança mítica do Portugal 
do Quinto Império. Os arcos em ogiva, comuns na arquitetura 
medieval gótica, representam mãos em prece, ansiosas por tocar 
o Céu, imagem presente no poema “O elogio das lanças” (idem, p. 
54): “As lanças lembram dedos/ Erguidos para o Céu a procurar 
anéis...”. No poema “No palácio do rei moiro” (idem, p. 45-46), 
nova recorrência da figura ogiva: “E espreitava ao Sol-morto das 
ogivas/ Pois das ogivas via-se o Passado”. Se nesse poema, o “Sol-
-morto” se encontra nas ogivas, e se essas são arcos que ligam o 
passado heroico ao futuro incerto, em “O túmulo vazio”, o Sol 
não está morto e se associa à ogiva a iluminar o túmulo vazio do 
rei, na esperança mítica que engendra o sebastianismo: “Entra um 
braço da Luz que assenta a mão”. 

Há no poema cinco recorrências de fonema bilabial surdo /p/ 
em “Passado”, “porta”, “repara”, “perfume” e “sepulcro”, e cin-
co de bilabial sonoro /b/ em “bater”, batalha”, “brava”, “braço”, 
“abandonado”. O número cinco é fundamental para os sentidos 
herméticos de poemas como esse, pois representa, simbolicamen-
te, as cinco chagas de Cristo, título do livro que Guisado publicou 
em 1927, e cuja epígrafe é a primeira estrofe de “O túmulo vazio”

Recordar o Passado é asa morta
De inquieta ave que inda voa além,
É como quem ouviu bater à porta, 
Abre-a e repara que não está ninguém. 

A palavra “Passado”, grafada com maiúscula nos dois quarte-
tos do poema, representa “a lança imortal da minha Raça!”, que 
toca o coração do eu-lírico. Tanto “Passado” como “bater” apre-
sentam-se duas vezes nos quartetos do poema. Seguindo a leitura 
de António Telmo sobre o claustro dos Jerónimos, com a repeti-
ção das chagas de Cristo em dois medalhões, arrisco-me a aventar 
que a insistência da batida de aldrava à porta – como no célebre 
episódio das portas de Arzila, que teria colaborado para engendrar 
a ideia de que o rei não estava morto –, se relaciona a uma dimen-
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são saudosista – no sentido pascoalino do termo – do Passado, 
capaz de engendrar a esperança salvífica no mito do Encoberto.

Percebe-se, pois, em Mais alto (1917), um gradativo aumento 
de interesse de Alfredo Guisado pelas motivações históricas que 
enformam o inconsciente coletivo da nação portuguesa. Nota-se 
que, gradativamente, o autor vai deixando os experimentos ino-
vadores da linguagem, comuns ao vanguardismo paúlico-inter-
seccionista que esteve na esteira da Orpheu, para adentrar outras 
paisagens, não mais aquelas brumosas e impalpáveis dos primeiros 
livros, mas as que ainda doem como feridas no inconsciente co-
letivo do povo português. Dessa forma, o posterior livro As cinco 
chagas de Cristo (1927) representa batalhas nas quais Portugal foi 
derrotado, metáforas do sangue derramado que o simbolismo da 
“rosa brava” do poema “O túmulo vazio” encerra: “E o rei que só 
viveu numa medalha/ Evolou-se ao Sol-posto na batalha/ Como 
o perfume duma rosa brava”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As seções “O Infante” e “Alcácer-Kibir”, do livro Mais Alto, 
apresentam uma dimensão ritualística, em que os heróis desen-
volvem provas qualificantes que os glorificam para a ação, para 
a busca do caminho que os levaria de uma dimensão terrena a 
esferas metafísicas. É “a mão de Deus/ Que tacteava o longe, en-
tre perdidos véus”, representada pela Infante D. Henrique, herói 
assinalado e um dos filhos de D. João I e D. Filipa de Lencastre 
que compõe a “ínclita geração”. São também outras mãos, “mãos 
brancas” dos cristãos (GUISADO, 1969, p. 57), mas também as 
“mãos morenas” dos muçulmanos, na sua simbologia de agen-
tes de transformação e operadoras de alquimia (CHEVALIER & 
GHEERBRANT, 2005, p. 589), responsáveis pelo cumprimento 
do destino da pátria adormecida.

Nesse sentido, tal como ocorre no claustro do Mosteiro dos 
Jerónimos, segundo a leitura de António Telmo, as ações de heróis 
assinalados constituem “momentos, aspectos e poderes iniciáti-
cos” (TELMO, 1973, p. 48). Como foi apresentado neste trabalho, 
as cinco chagas de Cristo, impressas no brasão português, consti-
tuem o princípio gerador tanto da série dos vinte medalhões do 
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claustro dos Jerónimos como também dos poemas esotéricos de 
Alfredo Guisado examinados neste artigo. No tríptico “O Infan-
te”, os poemas “Sagres”, “O sonho do Infante” e “A morte do 
Infante”, encontram-se, respectivamente, a iniciação do Infante 
Santo, o seu sonho profético e a sua morte na simbologia de uma 
nau que o espera ao lado de outras cinco naus: “Entanto eram seis 
naus. Uma bordada, / Quieta, maior, mais breve de marfim.../ A 
sua Morte, a grande Nau parada!” (GUISADO, 1969, p. 126).

No políptico “Alcácer-Kibir”, o mito sebastianista é ressigni-
ficado pelo tecido polifônico dos poemas, das várias vozes pleni-
vantes e equipolentes, próximas do que Mikhail Bakhtin entende 
como romance polifônico. Além do ponto de vista do eu-lírico, 
expresso em poemas como “El-Rei” e “O túmulo vazio”, encon-
tram-se as vozes de personagens como os árabes, a princesa árabe, 
as bailadeiras, as mulheres árabes, as guitarras levadas à batalha, 
as armaduras abandonadas e o mar que interroga as naus que re-
gressam. É digno de nota o verso “El-rei: – ogiva entre o Mistério 
e o Mar”, do primeiro poema. Na arquitetura gótica, presente em 
monumentos como o Mosteiro da Batalha, os arcos em ogiva re-
presentam mãos em prece ansiosas por tocarem o Céu, de maneira 
semelhante ao que ocorre as lanças de “O elogio das lanças”, que 
“[...] lembram dedos/ Erguidos para o Céu a procurar anéis...”

O Mar e o Mistério unidos pela ogiva representam a Saudade, 
respectivamente nos seus aspectos de lembrança e esperança, tal 
como propõe Teixeira de Pascoaes. No tríptico “O Infante” e no 
políptico “Alcácer-Kibir”, o Mar constitui um símbolo do Portugal 
dos Descobrimentos, enquanto o Mistério, a esperança da rege-
neração do “tecido dilacerado e doente” (QUADROS, 1983, p. 
107) do Portugal do Quinto Império. Alfredo Guisado ressignifica 
os mitos pátrios henriquino e sebastianista. Embora o discurso 
lógico-racional tenda a desvalorizar a importância psicológica do 
mito na formação do imaginário de uma nação, é fundamental en-
tender a importância do discurso mítico na formação identitária 
portuguesa. 

Muitos autores que pensaram os mitos portugueses de maneira 
séria entenderam o mito sebastianista como um renascimento de 
um Portugal profundo, em permanente redenção. Não se pode 
esquecer que a dimensão messiânica do aspecto prospectivo da 
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Saudade, representada pelo Mistério, implica no seu aspecto re-
gressivo, na memória dos feitos gloriosos das grandes navegações, 
representadas pelo Mar que se abre aos iniciados. Os mitos henri-
quino e sebastianista, presentes nas poéticas de autores da geração 
de Orpheu, como Alfredo Guisado no caso examinado, permitem 
a compreensão das raízes mais profundas do inconsciente coletivo 
da nação portuguesa. Em sociedades consumistas e permissivas 
como as de hoje, cujos membros muitas vezes nem sabem cantar 
o hino de sua pátria, faz-se necessário restaurar os mitos pátrios, 
oferecendo, por exemplo, no caso português, a possibilidade de 
um indivíduo português reconhecer-se não apenas como europeu, 
mas principalmente como português.
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UMA IDEIA DE CRISE: MANUEL DE FREITAS E A 
FINITUDE

Fernando Ulisses Mendonça Serafim1

Existe um consenso entre os conhecedores da obra de Manuel 
de Freitas de que a morte é um tema central dentro de sua obra, 
de maneira que boa parte de sua escrita é fundada sobre a cons-
tatação da perda e suas repercussões identitárias. Efetivamente, é 
difícil não notar, em livros como Beau Séjour, uma obsessão pelo 
tema, acompanhado de uma recusa amarga pelo que Freud um diz 
nomeou como “pulsão de vida”.

No entanto, se levássemos de modo incondicional as propo-
sições psicanalíticas como uma chave de leitura para seus versos, 
estaríamos condenando-os à triste condição de prova científica, o 
que os despojariam de todo o seu insuspeito vigor. O luto, quan-
do existe em sua poesia, é logo transfigurado em uma espécie de 
autoironia; as tensões familiares são frequentemente expostas, mas 
costumam servir mais, como veremos, a episódios de autocompla-
cência do que a grandes arroubos emotivos. Não é que as chagas 
da consciência não sejam pungentes em seus versos: sua presen-
ça é dada pela latência com que os pequenos e grandes dramas 
existenciais se vão acumulando. A melancolia que perpassa tais 
experiências provém de situações frequentemente localizadas por 
espaços e nomes: amigos, personagens menores e caves sempre 
têm lugar na poesia de Manuel de Freitas. Trata-se de uma espécie 
de mapeamento de afetos que traduz, ao contrário do que seria ób-
vio, a intermitência incômoda desses mesmos afetos – incômoda, 
porque intermitente; mas não necessariamente intermitente por 
ser incômoda.

O motivo de termos mencionado Freud em nossa comuni-
cação está relacionado à recorrência de poemas e textos do autor 
santarense sobre a noção de cultura, posta neste contexto como 
uma tentativa de superação da angústia do ser e, principalmente, 
da ideia da morte. Não é que Manuel de Freitas seja o único a fazê-

1 Doutorando em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de 
Campinas (IEL/Unicamp).
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-lo, muito ao contrário. Seus poemas, entretanto, ensejam de ma-
neira exemplar a reflexão sobre alguns problemas relacionados à 
noção freudiana de cultura, e principalmente, a noção de mal-estar 
associada à presença da cultura. Em Jukebox a música se encarrega 
da abordagem ao tema, com homenagens a músicos e bandas que 
o autor reputa como parte de sua cartografia subjetiva; em outros 
livros, seja por meio de epígrafes, seja por menções, a remissão a 
outros escritores desperta a empatia do leitor, o qual, identificado 
às contingências do autor, é posto naquele momento como um 
cúmplice silencioso de suas angústias. Como se, compartilhando 
as referências de cultura dos poemas, tivesse ele próprio – o leitor 
– sido defrontado à força com suas próprias questões interiores, 
numa espécie de espelhamento dos sujeitos – o lírico e o “real”. 
Mas a angústia que supostamente seria debelada pela expressão 
confessional e franca dos poemas permanece, pelo simples fato de 
que, conforme afirma o pai da psicanálise no afamado Mal-estar da 
civilização, todas as tentativas de domar os instintos – inclusive por 
meio da cultura – são decepcionantes, comparadas à alegre selva-
geria de nos deixarmos levar pelos ímpetos primitivos:

Satisfações tais como a alegria do artista ao criar, em dar cor-
po aos produtos de sua fantasia, ou a do pesquisador na solu-
ção de problemas e na descoberta da verdade, possuem uma 
qualidade especial que um dia com certeza seremos capazes 
de caracterizar metapsicologicamente. Por ora, apenas pode-
mos dizer de modo figurado que elas nos parecem “mais fi-
nas e mais elevadas”, mas a sua saciedade, comparada à sacia-
ção de impulsos mais grosseiros, mais primários, é reduzida; 
elas não agitam a nossa corporeidade. (FREUD, 2010, p. 69).

O diagnóstico realizado na sequência conduz a ciência, o inte-
lecto, a arte e a racionalidade ao divórcio entre verdade e plenitude: 
“no entanto, a suave narcose em que a arte nos coloca não é capaz 
de produzir mais do que uma fugaz libertação das desgraças da 
vida, e não é forte o bastante para fazer esquecer a miséria real”. 
(idem, p. 71). Manuel de Freitas, no poema “Genealogia”, publi-
cado em Beau séjour, chega à mesma constatação, muito embora a 
satisfação dos impulsos primitivos, desta vez, remeta a um ideal de 
satisfação encontrado apenas durante a infância:
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(...)
Não sei se a cultura ajuda. Preferia
a qualquer obra de Bach
que a música ambulante do amolador
pudesse de novo passar na infância,
na infância breve de estarmos ambos vivos,
sentados na varanda. À espera de dias
iguais, sob a alta sombra dos pinheiros.
(2003, p.17)

Como uma espécie de Caeiro devolvido a seus primeiros dias, 
o sujeito “confessional” do poema dissocia a vivência da cultura 
da sua natureza de revelar o conhecimento. A morte do “hoje”, 
portanto, é um desdobramento da morte de um passado onde se 
vivia. O passado torna-se, por essa ótica, um lugar. Como também 
é um lugar esta morte onipresente, como se um labirinto se lhe 
fosse posto à frente, e não lhe restasse outra opção senão ingres-
sar nele. A cultura, este labirinto, está corporificada, localizada: “A 
poesia, se quisermos / insistir no termo, começa no corpo / (cf. 
Herberto Helder) para acabar num livro / – ou em lugar nenhum, 
que é o melhor dos destinos. // Do Liceu Sá da Bandeira até ao 
fim do mundo” (2003, p. 51). O fazer literário está condenado, 
dessa forma, a construir uma eterna mimese da vida, na medida 
em que ela retorna indefinidamente a ideia de fim, sem que por 
isso o poeta se incomode. Na verdade, a própria ideia de esgota-
mento e finitude é que toma as rédeas do processo criativo: o fim 
do mundo se apresenta, não por acaso, de modo proporcional à 
profundidade do contato com o mundo da cultura, e a prova cabal 
de tal contingência é o trajeto sinistro que o autor sugere: a infân-
cia feliz e alegremente ignorante – o contato traumático com o 
mundo – as várias mortes subjetivas decorrentes desse contato. Ao 
que podemos acrescentar ainda um passo final: este acostumar-se 
a contemplar o fim do mundo. A literatura, na impossibilidade de 
aplacar tal sede, não pode muito mais do que ser a crônica bufa 
deste mundo em desterro. Leiamos, a propósito disso, o poema 
“Quando sós à boleia do crepúsculo”:

Não mais a literatura, os seus
fúteis e imperiosos desígnios
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– julgamos dizer, insistindo
numa ourivesaria do terror
e em gestos que sabem o quanto
chegam tarde. Quando sós,
à boleia do crepúsculo, dizemos
coisas assim, mentimos com
os dentes todos que não temos.

E a mentira (a literatura)
é ainda a improvável derrota
de que não nos salvaremos
nunca. Tão igual à vida, portanto:
pouso o copo, recupero o fôlego,
fumo uma silepse. Sei que vou morrer.

E isso que – talvez – nos diz
é uma evidência que escurece
(tivemos por amigo o desconforto).

Quanto ao mais, vamos andando.
Casados ou sozinhos. Mortos.
(FREITAS, 2002, p. 12)

As imagens crepusculares a que Freitas se referem não são um 
topos inédito na literatura, como sabemos. Vem daí um outro dado 
que costuma passar desapercebido que reside na constatação de 
que a essa dor atemporal corresponde também um processo de 
degeneração constante, que nunca cessa de destruir o objeto de 
sua ira. A literatura, nesse contexto, serve como o rio caudaloso 
que afoga as ilusões: a “ourivesaria do terror” é um espetáculo si-
nistro e cada vez mais entranhado em si – isso nós, críticos, o faze-
mos ao discutirmos com paixão as noções de forma, ritmo, quando 
buscamos intertextualidades, quando vemos de quem é o sangue 
posto sobre a pedra do artifício. À literatura, portanto, correspon-
de o papel do “corvo”, do “albatroz”, a tantas imagens icônicas 
que se corporificam num final fatal, inescapável. Até o momento 
em que outro final fatal e inescapável, surgido de algum resíduo do 
dilema anterior, transparece no correr dos versos, dos fluxos. Há 
em tudo isso um certo ennui, e não é à toa que alguns críticos já 
considerem os “sem qualidades” como herdeiros diretos do ultrar-
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romantismo pelo seu confessionalismo alegremente desencantado. 
As mortes a que se submetem os poetas portugueses ligados a tal 
grupo só fazem reforçar tal comparação.

Por que “mortes”, no plural?
A resposta é simples, embora alguma inexatidão possa surgir 

dessa simplificação. Trata-se de “mortes”, e não “morte” porque 
Manuel de Freitas recusa a morte como alegoria, como um subs-
titutivo à geração de 61 analisada por Rosa Maria Martelo no ex-
celente Vidro do mesmo vidro: tensões e deslocamentos na poesia portuguesa 
depois de 1961. A Morte, de letras maiúsculas e aspecto venerando, 
é agora uma espécie de companheira de viagem (em letras minús-
culas) pelo mundo da cultura.  Transpondo a situação para esse 
ambiente, é como se o cavaleiro medieval de O sétimo selo se visse 
defrontado com a fraqueza de um Quixote, ou de um Brancaleone 
maltrapilho. O jogo com a morte fica entre a parvoíce, o trivial 
e um sentimento real de inadequação, sem que um incomode o 
outro. As mortes a que Freitas se submete encontram nas forças 
do sexo e até mesmo do ambiente familiar o seu repouso, como 
respectivamente nos poemas “Genealogia” e “Baile de finalistas”, 
ambos presentes no livro Beau séjour. A morte reside com tranquili-
dade nas relações de amor. A morte é também o crepúsculo, como 
no poema que lemos há pouco, mas pode ser – e não apenas estar 
– (dentro d)as tabernas, (d)as músicas, (d)as memórias desfeitas e 
(d)aquelas perturbadoras, (d)as quais por algum estranho motivo 
nunca esqueceremos. Morte e fim não coincidem, portanto, por-
que há várias mortes em curso e o juízo final é indefinidamente 
adiado. A crise, que deriva de um estado permanente de atenção – 
de exceção, segundo Agamben – é eterna porque deixa o seu sentido 
primeiro de constatação, de diagnóstico, de ápice e passa a ter uma 
duração imprevisível: à perenidade sucede a transitoriedade:

A palavra expressa duas raízes semânticas: a médica, que se 
refere ao curso de uma doença, e a teológica, que remete ao 
Juízo Final. Ambos significados, no entanto, sofreram uma 
transformação hoje, que os desprovê de sua relação com o 
tempo. “Crise” na medicina antiga remetia a um julgamento, 
ao momento decisivo em que o médico percebia se o doente 
sobreviveria ou não. A concepção atual de crise, por outro 
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lado, se refere a um estado duradouro. Assim, essa incerteza é 
estendida ao futuro, ao infinito. É exatamente o mesmo com 
o sentido teológico: o Juízo Final era inseparável do fim dos 
tempos. Hoje, no entanto, o juízo é divorciado da ideia de 
resolução e repetidamente adiado. (AGAMBEN, 2013)

Que ideia de finitude, portanto, podemos extrair de um mo-
mento que nunca cessa, numa temporalidade que recusa a acei-
tar-se como tal e passa ao estatuto de espacialidade? O fim do 
mundo, no dizer de Rosa Maria Martelo, é sempre um depois, um 
depois que preenche um lugar destinado ao futuro, mas que nunca 
será o futuro por elidir o acaso, deserdando a humanidade de uma 
experiência de alívio ao mergulhá-la na expectativa de uma nova 
e última fatalidade. É um lugar que afasta o homem para outro 
lugar, de maneira tal a que se cumpra um exílio eterno e sempre 
inexplicável:

A questão que me interessa é portanto esta: aquilo a que cha-
mamos fim do mundo parece ser um lugar fora do lugar, ou 
um tempo fora dos eixos. Na tradição bíblica, o apocalipse 
é simultaneamente um desenlace (o fim dos tempos) e uma 
revelação, ou seja, um modo de ligar a afirmação do fim de 
um estado de coisas a uma ideia de recomeço de outro estado 
de coisas. E no discurso contemporâneo, quando falamos do 
fim do mundo, também passamos perto deste duplo sentido, 
pois o que pretendemos sugerir é muito mais da ordem do 
intervalo, da interrupção, do que do fim. No fim do mundo, 
o que interessa é o depois, a revelação do que virá depois. 
(MARTELO, 2015)

À guisa de conclusão, citamos aqui um curtíssimo e interessan-
te texto de Manuel de Freitas, “Grade românica” em que ele apro-
veita a vista de uma insuspeita paisagem lisboeta para enfrentar 
metaforicamente um dos pequenos dilemas da elaboração poética: 
a autoria como tentativa falhada de perpetuidade. Nesse contexto, 
o fim do mundo é apresentado como uma contingência implacável 
e tranquila, e vai além da banal constatação de que uma cobra ou 
uma lagartixa pertencem à perenidade do mundo natural, e por 
serem bichos sem alma ainda continuam a viver, rastejar e a co-
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mer outros bichos. Mais uma vez, a contraposição entre cultura/
desamparo e ignorância/plenitude é evidenciada como o grande 
cisma entre os seres que são felizes e os que não o são. A autoria, 
assim, corrobora a magra noção de finitude. No fim das contas – e 
talvez do juízo – não passa de mais uma vaidade a que nos subme-
temos na ilusão de termos feito algo diferente sob o sol:

Este texto não existiria se eu não tivesse visto ontem, no 
claustro da Sé de Lisboa, uma grade românica do século XIII. 
Há oito séculos que estes pássaros não cantam, que estas co-
bras não deslizam pela relva húmida, que estas osgas não so-
bem paredes esboroadas. Ninguém sabe, aliás, que mãos lhes 
deram forma, que nome atribuir à beleza leve e robusta desta 
grade. Sabemos apenas, como diria Rui Chafes, que ali o ferro 
se fez vento – e que o vento chegou até nós, incólume e can-
tante. Estes pássaros, estas cobras, estão muito mais vivos do 
que nós, indiferentes a modas, balanços e ao Juízo Final. Não 
têm tempo, porque são o próprio tempo, traduzido em ferro 
por mãos feitas de nada e de ossos breves. (FREITAS, 2016)
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O ADVOGADO DO DIABO: O NARRADOR 
QUE CONTRARIA AS TRADIÇÕES CRISTÃS 

PORTUGUESAS EM O EVANGELHO SEGUNDO 
JESUS CRISTO, DE JOSÉ SARAMAGO

Filipe Marchioro Pfützenreuter1

1. PROJEÇÕES BÍBLICAS EM OBRAS HETERODOXAS

As artes visuais, a música e a literatura heterodoxas demons-
tram que os temas, episódios e personagens bíblicos são constan-
temente tomados como referência para a produção da boa arte. 
Esses profícuos exercícios de intertextualidade ratificam que, em-
bora indesejável à Teologia de base dogmática, a Bíblia não está 
subordinada a uma hermenêutica oficial ou institucionalizada.

A título de exemplificação do que se afirmou acima, a seguir, 
são citadas algumas obras que beberam da fonte bíblica nos três 
últimos séculos, a começar pelo contexto das artes visuais.

O francês Paul Gustave Doré, que viveu entre 1832 e 1883, 
baseou-se nas histórias de Isaías e do Apocalipse de São João para 
engendrar sua obra Satan´s Fall (A Queda de Lúcifer), produzida para 
ilustrar o renomado livro Paradise Lost (O Paraíso Perdido, 1667), de 
John Milton (2006). Conforme indica o título da ilustração, Doré 
representa o momento em que Lúcifer – até então, um anjo do 
Senhor – é expulso do Reino do Céu. 

No cenário nacional, também há artistas que não fugiram do 
tema, como o fez José Fernandes, mais conhecido como Zé Dia-
bo. Em A Alcunha Zé Diabo, o pintor e escultor catarinense assume 
a condição de personagem e aparece envolvido em uma batalha 
com o grande vilão do Cristianismo:

1 Licenciado em Letras Português-Inglês pela Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – UNESC. Mestre e doutor em Literatura pela Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Paraná – IFPR, Campus Palmas. Escritor e membro da Academia 
Orleanense de Letras – ACOL.
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Ilustração I: A Queda de Lúcifer, de Gustave Doré

(DORÉ, 2014)
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Ilustração II – A Alcunha Zé Diabo, de José Fernandes (Zé 
Diabo)

(FERNANDES, 1990, apud CAMPOS, 2007, p.30)

 Na música, o gênero heavy metal é um contexto privilegiado 
para se observar relações intertextuais com a Bíblia, sobretudo, 
relações contemplando o Diabo e personagens análogos. A ban-
da inglesa Black Sabbath, em música homônima, promove uma 
aproximação entre as figuras de Satã e da Morte. Aquele aparece 
sorrindo em meio às chamas, vindo ao mundo para buscar toda a 
humanidade, para a qual parece não haver salvação. O eu-lírico de 
Black Sabbath pede socorro a Deus, mas termina nas mãos de seu 
algoz, implorando pela misericórdia divina: “Oh, não, não! Por favor, 
Deus, ajude-me” (SABBATH, 1970, tradução nossa)2.

A música Deal With The Devil, de outra banda precursora do he-
avy metal – o Judas Priest –, também merece ser citada. Nela, abor-
da-se a crença popular que prega a existência de um pacto estabe-
lecido entre o Diabo e os músicos; crença essa que, no Brasil, está 
mais especificamente voltada para um suposto pacto envolvendo 
o Diabo e os violeiros do Pantanal mato-grossense. Em Deal With 
The Devil, o eu-lírico enxerga o mundo como um lugar caótico e 
vê na sua condição de artista uma possibilidade de refúgio. Em 
2 Oh, no, no! Please, God, help me! (SABBATH, Black Sabbath, 1970)
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outras palavras, ele vive nos palcos para fugir da realidade e, para 
se transformar em um músico, declara ter firmado o mencionado 
pacto com o Diabo aludido pelo título da faixa:

Sobre esse palco
Deixamos a ira fluir
E por um momento deixamos o mundo para trás
Para sermos nós mesmos (PRIEST, 2005, tradução nossa)3

Na literatura heterodoxa, as relações intertextuais com a Bíblia 
não são menos comuns do que nas artes visuais ou na música. 
É o que se observa em obras como: Divina Commedia (A Divina 
Comédia, 1321), do italiano Dante Alighieri (2003); El Evangelio de 
Lucas Gavilán (1979), do mexicano Vicente Leñero (1989); e, para 
lembrar uma publicação mais recente, O Código da Vinci (2003), do 
norte-americano Dan Brown (2004). Esta obra, conforme infor-
ma Elaine Cristina Reis (2008, p. 9), em O Código da Vinci: diálogos 
e ruídos entre teologia e literatura, vendeu 60 milhões de exemplares e 
foi citada em inúmeras revistas, jornais, sites e programas de tele-
visão. Literatura ou subliteratura, o fato é que o livro de Brown 
comprova a influência bíblica sobre a literatura heterodoxa, mais 
do que isso, a repercussão que o tema religioso ainda tem sobre a 
sociedade moderna.

A influência da Bíblia sobre a literatura ocidental é tamanha ao 
ponto de o renomado escritor e crítico argentino, Jorge Luís Bor-
ges, afirmar que, juntamente com as histórias de Tróia e Ulisses, a 
história de Jesus Cristo é um pano de fundo constante e invaria-
velmente presente nas demais produções literárias do Ocidente. 
Assim afirmou Borges em uma de suas renomadas conferências 
em Harvard:

Pode-se dizer que, por muitos séculos, essas três histórias – a 
história de Tróia, a história de Ulisses, a história de Jesus – 
têm sido suficientes à humanidade. As pessoas as têm con-
tado e recontado muitas e muitas vezes; elas foram musica-

3 Upon this stage
We let it rage
And for a time we leave the world behind
To be with our own kind (PRIEST, Deal With The Devil, 2005)
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das, foram pintadas. As pessoas as contaram inúmeras vezes, 
porém as histórias continuam ali, ilimitadas. Pode-se pensar 
em alguém, em mil ou dez mil anos, tornando a escrevê-las. 
(BORGES, 2007, p. 55)

Essa influência da Bíblia sobre as artes visuais, a música e, ao 
que mais interessa neste artigo, a literatura existe desde os primór-
dios do Cristianismo, a começar pela própria produção dos evan-
gelhos apócrifos, em acréscimo àqueles que foram selecionados 
pela Igreja para integrar o cânone bíblico, sendo estes os evange-
lhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo Salma Fer-
raz, “são conhecidos aproximadamente sessenta evangelhos apó-
crifos” (FERRAZ, 1998, p. 35). Dentre eles, estão os evangelhos 
de Maria Madalena, de Tomé, de Judas Iscariotes e o Evangelho 
Árabe da Infância de Jesus. Alguns desses textos trazem à tona 
períodos da vida de Cristo e episódios por ele vivenciados não 
constantes na literatura bíblica. Muitos deles inclusive oferecem 
uma versão para a história de Cristo que confronta a apresentada 
pela tradição cristã, como é o caso do Evangelho de Judas.

É na esteira dos evangelhos apócrifos, no sentido de apresen-
tar uma nova versão para a história de Jesus (e também para o 
Diabo), que se posiciona a obra apartada para análise neste artigo: 
O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de José Saramago (2005), com pri-
meira edição publicada em 1991.

Diante de um enredo que apresenta Deus como o grande vilão 
da humanidade e Jesus como o filho que deseja abrir mão da sua 
condição de messias em defesa dos seres humanos, o diabo roma-
nesco também surge com uma imagem renovada em relação ao 
seu arquétipo, entenda-se aqui, em relação à forma como ele é cos-
tumeiramente imaginado na cultura popular cristã. Esse arquétipo 
é proveniente de uma fusão de personagens bíblicos – a serpente 
(Gênesis), o bode expiatório (Levítico), Satanás (Jó), a estrela da 
manhã (Isaías), Diabo (evangelhos) –, os quais foram reunidos em 
um mesmo personagem com base no texto do Apocalipse de São 
João:

Aconteceu então uma batalha no céu: Miguel e seus Anjos 
guerrearam contra o Dragão. O Dragão batalhou juntamente 
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com os seus Anjos, mas foi derrotado, e no céu não houve 
mais lugar para eles. Esse grande Dragão é a antiga Serpente, 
é o chamado Diabo ou Satanás. É aquele que seduz todos os 
habitantes da terra. O Dragão foi expulso para a terra, e os 
Anjos do Dragão foram expulsos com ele. (Ap 12, 7-9)

Sendo assim, o Diabo tem sido compreendido pela cultura 
popular cristã como um ser malevolente, que se rebelou contra 
Deus e que visa a afastar os homens da salvação; salvação essa 
representada pela obediência aos desígnios divinos e pelo ingresso 
no Reino do Céu após a morte da carne. Fisicamente, com feições 
que remete aos personagens bíblicos animalescos, sobretudo, ao 
bode, o Diabo tem sido imaginado como um ser de pele escura 
ou vermelha, com chifres, barbicha, rabo em forma de seta, mau 
cheiro e armado com um tridente.

Diante da releitura proposta em O Evangelho Segundo Jesus Cristo, 
este artigo tem por objetivo analisar como o narrador saramaguia-
no interpõe sua voz em meio à fala dos personagens de modo a 
subverter o arquétipo diabólico e a relativizar os conceitos de bem 
e mal; contrariando, portanto, as tradições cristãs do seu tempo.

Para tanto, a pesquisa realizada abordou a Bíblia e o romance 
português na perspectiva dos Estudos Comparados entre Teologia 
e Literatura – a Teopoética, de Karl-Josef  Kuschel (1999) –, fazen-
do uso do método da analogia estrutural e se fundamentando nos 
estudos sobre narrador desenvolvidos por Yves Reuter (1995), em 
Introdução à Análise do Romance.

Para encerrar esta seção introdutória, vale ressaltar que a Teo-
poética é uma linha de pesquisa que busca investigar o que há de 
literário na teologia e o que há de teológico na literatura. Quanto 
ao método da analogia estrutural, trata-se de um método compara-
tivo com foco na constatação de correspondências e discrepâncias 
entre a fé teológica, com seus textos canônicos e interpretações 
autorizadas, e o que emerge dos textos literários enquanto mani-
festações autênticas (KUSCHEL, 1999, p.222). Para a aplicação 
desse método na pesquisa aqui proposta, a Bíblia, abordada exclu-
sivamente na condição de obra literária, será tomada como para-
digma para ser possível identificar os contrastes entre o romance 
– contemplando enredo, personagens e narrador – e a tradição 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

591

cristã portuguesa a ele contemporânea.

2. O ADVOGADO DO DIABO

Por conta do pecado original, para a tradição cristã, Jesus vem 
ao mundo como uma possibilidade de redenção à humanidade. 
Através do seu discurso e do seu exemplo, ele instrui os homens 
a seguirem a palavra de Deus em prol da salvação do espírito, ou 
seja, do ingresso no Reino do Céu após a morte corporal. A cor-
respondência para com a palavra de Deus trata-se, na verdade, da 
obediência às leis que Javé apresentou a Moisés após a fuga do 
Egito e que serviriam para regulamentar a conduta do povo de 
Israel. Na Bíblia, o texto é encontrado no livro do Êxodo, capítulo 
vinte; sendo que, no meio cristão, as leis mosaicas são comumente 
divulgadas na forma de dez mandamentos. Conforme apresenta 
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, são eles:

1) Amar a Deus sobre todas as coisas.
2) Não tomar seu santo nome em vão.
3) Guardar domingos e festas.
4) Honrar pai e mãe.
5) Não matar.
6) Não pecar contra a castidade.
7) Não furtar.
8) Não levantar falso testemunho.
9) Não desejar a mulher do próximo.
10) Não cobiçar as coisas alheias (CNBB, 2007, p. 127).

No conhecido Sermão da Montanha, inscrito no Evangelho 
Segundo Mateus, capítulos cinco, seis e sete, vê-se, na fala de Jesus, 
a reiteração das leis mosaicas: “Não pensem que eu vim abolir a 
Lei e os Profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimen-
to” (Mt 5,17). Além disso, o discurso mostra-se muito revelador 
em relação à atividade do filho de Deus na Terra, que também 
compreendia o combate à instituição religiosa da época e a busca 
pela ampliação do reino de Deus diante do paganismo que ia, aos 
poucos, ganhando espaço em Israel.

No Evangelho Segundo Lucas, o início da atividade messiânica 
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de Cristo é antecedido por seu encontro com João Batista, o qual o 
batiza nas águas do Jordão. Esse momento também é marcado por 
ser aparentemente a primeira ocasião em que Jesus surge na pre-
sença do Espírito Santo diante do povo: “Depois de ser batizado, 
Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito 
de Deus, descendo como pomba e pousando sobre ele” (Mt 3, 
16).  Segundo Ronaldo Ventura Souza, “o batismo pode ser visto 
como um rito iniciatório, em que o herói da narrativa, mediante 
esse ‘novo nascimento’, vê-se pronto para iniciar sua missão para 
a salvação do gênero humano” (SOUZA, 2007, p. 131). Essa afir-
mação, contudo, também pode ser relacionada a outra passagem 
presente nos evangelhos sinópticos: o encontro de Cristo com o 
Diabo no deserto.

De acordo com o Evangelho Segundo Mateus (4,1-11)4, Jesus 
jejuava por quarenta dias e quarenta noites no deserto por orien-
tação divina, quando passou a sentir fome. Eis que surge o Diabo 
para oferecer-lhe pão, em desafio ao ritual de purificação ao qual 
Jesus estava se submetendo. Este não aceita, assim como também 
não aceita o pedido seguinte do Diabo, por meio do qual o desa-
fiava a pular do templo de Jerusalém para dar mostras de seu poder 
enquanto filho de Deus.

Ao ignorar o Diabo, Jesus está, na verdade, demonstrando o 
seu comprometimento para com a entidade divina, o que também 
permite compreender o episódio como um momento de prepara-
ção de Cristo para dar início à sua carreira de messias.

4 Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus 
jejuou durante quarenta dias e quarenta noites, e, depois disso, sentiu fome. Então, 
o tentador se aproximou e disse a Jesus: “Se tu és filho de Deus, manda que estas 
pedras se tornem pães!” Mas Jesus respondeu: “A escritura diz: ‘Não só de pão 
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus’.”
Então o diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o na parte mais alto do Templo. 
E lhe disse: “Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo! Por que a Escritura diz: 
‘Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que 
não tropeces em nenhuma pedra’.” Jesus respondeu-lhe: “A Escritura também diz: 
‘Não tente o Senhor seu Deus’.”
O diabo tornou a levar Jesus, agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos 
os reinos do mundo e suas riquezas. E lhe disse: “Eu te darei tudo isso, se te 
ajoelhares diante de mim, para me adorar.” Jesus disse-lhe: “Vá embora, Satanás, 
porque a Escritura diz: ‘Você adorará ao Senhor seu Deus e somente a ele servirá’.”
Então o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. 
(Mt 4,1-11)
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Levando em consideração o que sugere o Evangelho Segundo 
Lucas, é somente depois do encontro com João Batista que Jesus 
aparece efetivamente engajado na sua carreira messiânica. É a par-
tir desse momento que ele passa a anunciar o Reino de Deus, a 
discursar em parábolas, a realizar milagres e a praticar exorcismos, 
em suma, a realizar as principais atividades que caracterizam a sua 
missão divina. Vale lembrar que, nesse mesmo evangelho, é possí-
vel inclusive encontrar uma referência à idade de Jesus na época: 
“Jesus tinha cerca de trinta anos quando começou sua atividade 
pública.” (Lc 3, 23).

O enredo de O Evangelho Segundo Jesus Cristo é sustentado com 
base em duas situações pertinentes ao seu universo ficcional que 
extrapolam os limites da Bíblia cristã: a primeira delas contraria 
a ideia do deus único (monoteísmo) e diz respeito ao fato de um 
deus estar somente apto a exercer poder sobre os indivíduos que 
nele creem; a segunda diz respeito a um pacto existente entre os 
deuses, o qual os impede de exercer influência direta na fé das pes-
soas, ou seja, um pacto que os impossibilita de conquistar novos 
seguidores por meio de suas próprias intervenções.

Diante do quadro apresentado acima, a carreira messiânica do 
protagonista de O Evangelho Segundo Jesus Cristo corresponde a um 
plano arquitetado pelo deus judeu, o qual se converterá no deus 
do Cristianismo, para ampliar a sua jurisdição na Terra. Diferente-
mente do deus misericordioso e benevolente do Novo Testamen-
to, o saramaguiano trata-se de uma entidade cruel e arbitrária, cujas 
fontes de prazer são o sangue e o sofrimento humanos. Trata-se de 
um deus que induz os homens a cometerem pecados inexpiáveis 
para que possa puni-los e, assim, comprazer-se das terríveis conse-
quências decorrentes das punições aplicadas:

Serás a colher que eu mergulharei na humanidade para a re-
tirar cheia dos homens que acreditarão no deus novo em que 
me vou tornar, Cheia de homens, para os devorares, Não pre-
cisa que eu o devore, quem a si mesmo se devorará. (SARA-
MAGO, 2005, p. 311)

No plano do deus saramaguiano (representação ficcional para 
o deus cristão), Jesus deveria realizar prodígios para se fazer reco-
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nhecido como messias e para chamar a atenção do povo, venden-
do a falsa imagem de um deus benevolente e misericordioso: “Que 
ideia, os milagres, tanto os pequenos como os grandes, quem os 
faz sempre sou eu, na tua presença, claro, para que estejas lá a 
receber os benefícios que me convêm” (SARAMAGO, 2005, p. 
312). À medida que fosse ganhando fama, Jesus deveria proferir 
discursos para fazer com que os homens se sentissem pecadores 
incondicionais e para adverti-los de que esse mesmo deus se torna 
colérico e intolerante diante daqueles que não correspondem aos 
seus anseios. Essas atividades, que constituem a sua missão messi-
ânica, levá-lo-iam a conquistar os seus primeiros adeptos.

Ao fim de sua trajetória mundana, o cristo saramaguiano deve-
ria submeter-se à morte na cruz, o que desencadearia um processo 
de catequização em massa, tendo em vista que ele se transformaria 
em um mártir e sua história se tornaria mundialmente conhecida: 
“E qual foi o papel que me destinaste no teu plano, O de mártir, 
meu filho, o de vítima, que é o que de melhor há para fazer espa-
lhar uma crença e afervorar uma fé” (SARAMAGO, 2005, p. 309).

Nesse sentido, Jesus seria interpretado como a possibilidade 
de redenção que Deus ofereceu à humanidade e que ela mesma se 
encarregou de desperdiçar. Desse modo, povos de diferentes par-
tes do mundo passariam a conviver com o medo de serem punidos 
por Deus em função de terem lhe crucificado o filho e, com isso, 
dariam início a uma nova religião para consagrar essas duas entida-
des (pai e filho), na expectativa de se redimirem desse grande peca-
do e, consequentemente, de livrarem-se da punição divina. Então, 
essa religião, por conta do fanatismo, daria origem a uma série de 
conflitos religiosos, os quais ocasionariam a morte de milhares de 
pessoas ao longo dos séculos.

Ao se atentar para o enredo de O Evangelho Segundo Jesus Cristo 
em toda a sua complexidade, é possível observar que a missão 
divina do protagonista está diretamente relacionada com a ima-
gem que emerge da obra em relação à doutrina cristã, a qual, no 
universo ficcional, tem como base uma tríade: o pecado, o medo 
e a falsa promessa de redenção. Por meio dessa tríade, o romance 
alude e, ao mesmo tempo, subverte o dogma cristão da santíssima 
trindade. Na verdade, o enredo como um todo é uma referência 
direta à doutrina e à história do Cristianismo. Isso fica ainda mais 
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nítido quando Jesus pergunta a Deus como seria o futuro da hu-
manidade após a sua passagem pela Terra. Em resposta, este faz 
uma exposição das páginas funestas da religião, citando o tempo 
da Santa Inquisição Católica e das Cruzadas, e destacando o nome 
de vários mártires do Cristianismo, os quais, na obra, são tidos 
como vítimas do fanatismo religioso:

Joana d´Arc, queimada viva, João de Brito, degolado, João 
Fisher, decapitado, João Nepomuceno, afogado, Juan de Pra-
do, apunhalado na cabeça, Júlia de Córsega, cortaram-lhe os 
seios e depois crucificaram-na... (SARAMAGO, 2005, p. 321)

Como foi possível observar acima, a base do enredo de O Evan-
gelho Segundo Jesus Cristo contraria abertamente as tradições cristãs 
portuguesas ao apresentar uma nova versão para a história dessa 
religião, segundo a qual o Cristianismo surgiu como um meio en-
contrado por um deus inescrupuloso e sanguinário para driblar as 
restrições impostas por um pacto firmado entre os deuses e, assim, 
conquistar mais fiéis para submetê-los a uma vida caótica e sofrida.

Esse enredo implica no surgimento de personagens que igual-
mente contrariam as tradições religiosas. Assim, surgem no ro-
mance: um deus sanguinário e malevolente; um cristo que deseja 
abrir mão da sua condição de messias por discordar do destino que 
seu pai celestial reservou à humanidade; e um diabo que, embora 
não tenha poderes para contrariar os desígnios divinos, não é o 
idealizador das mazelas que afligem a humanidade. Este último 
personagem adquire importância ainda maior para a subversão dos 
dogmas cristãos proposta no romance ao atuar como uma espécie 
de mentor do protagonista, abrindo os olhos de Jesus para a verda-
deira face de Deus, ou seja, contribuindo para desconstituir a ima-
gem do deus benevolente que aquele trazia consigo em virtude de 
sua educação religiosa na sinagoga em Nazaré. Esse rompimento 
com suas convicções religiosas de infância é o primeiro e decisivo 
passo para que, no desfecho da história, o cristo saramaguiano 
volte-se contra seu próprio pai celestial em defesa da humanidade; 
convertendo-se, assim, no herói do romance.

Por se tratar de um personagem tão negativamente caracteri-
zado na tradição cristã popular, o narrador saramaguiano adquire 
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papel importante nesse processo de reconstrução da imagem dia-
bólica diante do leitor. Assim, além dos episódios que, no univer-
so ficcional, servem para subverter a imagem diabólica diante do 
personagem Jesus; o leitor conta ainda com a voz de um narrador 
altamente persuasivo, o qual sorrateiramente atua como uma espé-
cie de advogado do Diabo.

Essa interferência do narrador saramaguiano na recepção da 
história é favorecida pela própria modalidade de narração escolhi-
da, a qual, conforme conceito apresentado por Yves Reuter, em 
Introdução à Análise do Romance, é heterodiegética centrada no nar-
rador. Assim, “o narrador pode controlar todo o saber (ele sabe 
mais que as personagens), sem limitações de profundidade externa 
ou interna, em todos os lugares e em todos os tempos, o que lhe 
permite flash-backs e antecipações certas” (REUTER, 1996, p. 75). 
Em outras palavras, trata-se de “um narrador onisciente, na medida 
em que sua visão pode ser ilimitada e que ela não está ligada à fo-
calização através desta ou daquela personagem” (REUTER, 1996, 
p. 75).

O recurso do fluxo de consciência, bastante empregado nas 
obras de José Saramago, também aparece em O Evangelho Segundo 
Jesus Cristo. Associado ao narrador onisciente, ele também contri-
bui para subverter no romance o arquétipo do Diabo, que, na tra-
dição popular cristã, costuma ser caracterizado como um ser ma-
levolente, com chifres, barbicha de bode, rabo em forma de seta, 
cheiro de enxofre e armado com um tridente. Segundo Robert 
Humphrey, o stream consciousness (fluxo de consciência) explora os 
“níveis de consciência pré-discursivos, com o propósito, principal-
mente, de revelar o ser psíquico dos personagens” (HUMPHREY, 
1954, p. 04). Tendo em vista que a consciência não é ordenada, 
o fluxo de consciência faz com que a voz do narrador se misture 
à voz dos personagens, de modo que a sua visão de mundo seja 
subliminarmente transmitida para o leitor.

Na primeira aparição do Diabo no romance, já é possível ob-
servar como o narrador se esforça para desconstituir o arquétipo 
desse personagem. Na ocasião, o Diabo bate ao portão da casa de 
José e Maria sob a forma de um mendigo. Após se alimentar com 
a comida que lhe fora concedida por Maria, o Diabo retorna à casa 
para devolver-lhe a tigela com a fisionomia modificada:
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... o pedinte ali estava, de pé, mas inesperadamente grande, 
muito mais alto do que antes lhe tinha parecido... este ho-
mem era como se lhe resplandecesse a cara e faiscassem os 
olhos, ao mesmo tempo que as roupas que vestia, velhas e 
esfarrapadas, se agitavam sacudidas por um vento que não se 
sabia donde vinha, e com esse contínuo movimento se nos 
confundia a vista, a ponto de, em um instante, parecerem os 
farrapos fina e sumptuosas telas, o que só estando presente se 
acredita. (SARAMAGO, 2005, p. 23, grifo nosso)

Na sequência do episódio, o Diabo anuncia a Maria que ela 
estava à espera de um filho – Jesus – e, ao ser questionado sobre 
sua identidade, identifica-se como um anjo. Sendo assim, já nesta 
primeira aparição diabólica, observa-se uma subversão do arqué-
tipo diabólico. Em vez de ser retratado como a besta, o dragão ou 
outro personagem associado ao caos e à malevolência, o diabo sa-
ramaguiano assume o lugar de anunciador do filho de Deus; lugar 
esse que, na Bíblia, está reservado a um “Anjo do Senhor”: o Anjo 
Gabriel (Lc 1, 26-38). Assim, retoma-se a história de Lúcifer, a ser 
discutida com mais detalhes abaixo, e, por conseguinte, à suposta 
origem celestial do Diabo.

Como é possível observar na passagem acima, a voz do narra-
dor saramaguiano tem contribuição substancial para que o leitor 
construa essa imagem angelical para o antagonista do Cristianis-
mo já no episódio romanesco da anunciação. Nesse sentido, em 
oposição às cores escuras, tradicionalmente associadas ao Inferno 
e ao Diabo, o narrador descreve-o como um ser resplandecente, 
ou seja, repleto de luz, além de destacar a cor clara de suas vestes 
ao compará-las a “sumptuosas telas”. O uso do pronome na pri-
meira pessoa do plural – “nos confundia a vista” – denuncia que 
o narrador heterodiegético não está simplesmente transmitindo ao 
leitor a percepção de Maria em relação à figura diabólica, mas sim 
imprimindo também a sua visão.

Além dessa primeira aparição do Diabo saramaguiano, há ou-
tros dois momentos decisivos do enredo em que esse personagem 
também se faz presente: os quatro anos em que Jesus vive longe de 
sua família e o episódio da barca. Tal qual ocorre no episódio da 
anunciação, nesses momentos a participação do narrador é, mais 
uma vez, decisiva para a desconstituição do arquétipo diabólico.
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Em O Evangelho Segundo Jesus Cristo, as atitudes ou comporta-
mentos humanos que Deus julga pecaminosos, assim como as 
respectivas punições que este lhes confere, são repassados para 
as próximas gerações. No romance, o rei Herodes sonha com o 
profeta Miqueias, o qual lhe revela já ter nascido em Belém aquele 
que governaria Israel. Semelhantemente ao que ocorre nos evan-
gelhos canônicos, temendo perder o seu reinado, Herodes, ordena 
então que seus soldados matem todas as crianças de Belém com 
menos de três anos de idade. Quando regressava de seu trabalho, 
José ouve dois soldados conversando sobre as ordens reais, o que 
o permite deixar Belém com a família antes que o filho, Jesus, fosse 
assassinado.

A atitude de José rende-lhe um pesadelo que o acompanharia 
até o momento da sua morte, no qual ele surge como um solda-
do de Herodes enviado para matar o próprio filho. Esse sonho 
reflete o sentimento de culpa que José passa a carregar consigo 
por não ter tido a iniciativa de avisar outras famílias sobre a cha-
cina em curso enquanto seguia para a gruta onde Maria e Jesus 
encontravam-se. Após a morte de seu pai mundano, é Jesus que, 
numa extensão da pena atribuída àquele, passa a ser atormentado 
pelo mesmo pesadelo, em função do qual ele abandona a casa da 
família em Nazaré para buscar respostas sobre o seu passado. Eis 
a ocasião em que ele se encontra com o Diabo, que, sob a forma 
de pastor, convida Jesus para viver junto dele auxiliando na lida 
com os animais.

A vida ao lado de Pastor se converte para o cristo sarama-
guiano em uma escola herege, na qual ele é colocado diante de 
argumentos que contrariam suas convicções religiosas de infância, 
mais especificamente, que contribuem para ele desfazer a imagem 
que trazia consigo de Deus enquanto um ser benevolente e mise-
ricordioso. É o que ocorre no fragmento abaixo:

... não gostaria de me ver na pele de um deus que ao mesmo 
tempo guia a mão do punhal assassino e oferece a garganta 
que vai ser cortada, Ofendes a Deus com esses pensamento 
ímpios, Não valho tanto, Deus não dorme, um dia te punirá, 
Ainda bem que não dorme, dessa maneira evita os pesade-
los do remorso, Por que me falas tu de pesadelos e remorso, 
Porque estamos a falar do teu deus, E o teu, quem é, Não 
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tenho deus, sou como uma das minhas ovelhas, Ao menos 
dão filhos para os altares do Senhor, E eu digo-te que como 
lobos uivariam essas mães se o soubesse, Jesus ficou  páli-
do, sem resposta. Agora o rebanho rodeava-os, atento, num 
grande silêncio. O sol já nascera e a sua luz toucava de 
vermelho-rubi o velo das ovelhas e os cornos das cabras. 
(SARAMAGO, 2005, p. 193, grifo nosso)

É interessante observar que a forma assumida pelo diabo sa-
ramaguiano – um pastor de ovelhas –, por si só, já atua no sentido 
de subverter a ideia de um diabo malevolente, pois, na tradição 
cristã, é deus quem metaforicamente é comparado a um pastor, o 
qual conduz os homens à salvação: “O Senhor é meu pastor, nada 
me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente 
a águas tranquilas” (Sl 23, 1-2). No episódio acima, entretanto, é o 
Diabo quem assume este papel ao zelar pela vida dos animais que 
estão sob seus cuidados.

Paralelamente à subversão do arquétipo diabólico, O Evangelho 
Segundo Jesus Cristo também subverte a imagem do deus benevolen-
te do Cristianismo. Ao falar de “um deus que ao mesmo tempo 
guia a mão do punhal assassino e oferece a garganta que vai ser 
cortada”, Pastor faz uma referência direta à tradição judaica do 
sacrifício de animais, a qual revela um deus ao qual se agrada com 
sangue e morte, ou seja, que gera a expectativa da possibilidade de 
salvação para uns com base na morte de outros. Em um segundo 
plano, também é possível depreender uma referência ao episódio 
bíblico em que Deus testa a fé de Abraão ao recomendar que este 
sacrifique o próprio filho, Isaque, como uma demonstração da 
sua devoção: “Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a 
quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto 
sobre uma das montanhas que eu te direi” (Gn 22, 1-2).

A esta altura da história, o narrador heterodiegético é, mais 
uma vez, influente no sentido de evidenciar o contraste entre o 
deus e o diabo saramaguianos. Na discussão teológica supracitada, 
após a fala diabólica repudiando o sacrifício dos animais e evi-
denciando a crueldade divina, o narrador manifesta-se da seguin-
te maneira: “Jesus ficou pálido, sem resposta. Agora o rebanho 
rodeava-os, atento, num grande silêncio. O sol já nascera e a sua 
luz toucava de vermelho-rubi o velo das ovelhas e os cornos das 
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cabras” (SARAMAGO, 2005, p. 193).
Em um debate, o silêncio de um interlocutor diante do argu-

mento do outro pode revelar sua incapacidade de produzir con-
tra-argumentos imediatos ou, até mesmo, a ausência deles, dando 
margem para a sustentação da tese apresentada pelo último argu-
mentador. Na passagem acima, observa-se o esforço do narrador 
saramaguiano para destacar o silêncio que tomou conta do am-
biente após Pastor defender a sua tese, narrando que não só Jesus 
ficou calado como também as ovelhas que ali estavam. Como é o 
narrador quem direciona o foco narrativo, sua escolha por eviden-
ciar o silêncio no encerramento da discussão teológica contribui 
para induzir o leitor a aderir à tese diabólica, ou seja, a enxergar 
Deus como uma entidade sanguinária e malevolente. Em contra-
partida, tendo Pastor argumentado em defesa dos animais, o leitor 
também é induzido a enxergar o Diabo com outros olhos, neste 
caso, como uma entidade que preza pela vida e pela liberdade.

Para evidenciar essa perspectiva positiva em relação ao Diabo 
com base na sua comparação com Deus, o narrador saramaguiano 
evidencia a discrepância entre os ambientes que giram em torno 
dessas duas personagens. O espaço onde acontece a discussão te-
ológica entre Pastor e Jesus é bela e cromaticamente descrito da 
seguinte maneira: “O sol já nascera e a sua luz toucava de verme-
lho-rubi o velo das ovelhas e os cornos das cabras” (SARAMA-
GO, 2005, p. 193). Quando, posteriormente, Jesus vai a Jerusalém 
na ocasião da Páscoa levando consigo um cordeiro, o Templo é, 
por sua vez, descrito com as seguintes palavras: “é tempo de subir 
a escada do Templo, tempo de levá-lo ao cutelo e ao fogo, como se 
não fosse merecedor de viver ou tivesse cometido, contra o eterno 
guardião dos pastos e das fábulas, o crime de beber do rio da vida” 
(SARAMAGO, 2008, p. 207).

Como é possível se observar, enquanto o espaço onde Jesus 
encontrava-se na companhia de Pastor é descrito pelo narrador 
como um local onde as ovelhas podiam pastar com liberdade e 
segurança, neste sentido, as luzes decorrentes do nascer do sol 
simbolizam a vida que se prolonga por mais um dia; o Templo, 
local de adoração a Deus e onde os animais eram sacrificados, é 
apocalipticamente descrito como um espaço de encontro com a 
morte, como o narrador evidencia ao observar a presença dos ele-
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mentos “cutelo” e “fogo”. Assim, a imagem apocalíptica que o 
imaginário cristão faz do Inferno é, por ele, transferida ao Templo 
de Jerusalém.

Embora Pastor tenha contribuído para Jesus questionar os 
preceitos religiosos que este trazia consigo em virtude da sua edu-
cação na sinagoga de Nazaré, é somente aos vinte e cinco anos 
de idade que o protagonista do romance português toma conhe-
cimento do plano divino para instaurar o caos no mundo, o que 
ocorre quando ele lança-se ao Mar da Galileia e, lá, encontra-se 
com Deus e o Diabo em uma barca à deriva.

O plano divino, por si só, serve para desnudar a face malevo-
lente do deus saramaguiano diante do protagonista e diante do 
leitor, pois, conforme foi observado acima, Deus descreve des-
pudoradamente o futuro caótico que reservara à humanidade, ci-
tando como exemplo os tempos da Santa Inquisição Católica e 
das Cruzadas. O episódio da barca também serve para revelar que 
Pastor, embora não possa ser eliminado por Deus, não tem pode-
res suficientes para enfrentá-lo: “Pode-se despedir a arraia miúda 
que o Diabo tem ao seu serviço, no caso de ela começar a tornar-se 
inconveniente por actos ou palavras, mas o Diabo, propriamente 
dito, não” (SARAMAGO, 2005, p. 307-8). 

Ainda nesse episódio, as palavras que o próprio Pastor dirige a 
Deus levam o leitor a compreender que o Diabo também tira pro-
veito da morte humana: “o Diabo sempre alguma coisa aproveita 
da morte, e mesmo mais do que tu, pois não precisa de demons-
tração que o inferno sempre será mais povoado do que o céu” 
(SARAMAGO, 2005, p. 327-8). Nesse sentido, parece sustentar-se 
a tese de Salma Ferraz, segundo a qual o diabo saramaguiano “é 
simplesmente um heterônimo de Deus, ou seja, seu alter ego. Mais 
antiga que a heteronímia pessoana é o caso da heteronímia cristã 
(Deus, Jesus e o Diabo), dialética por excelência” (FERRAZ, 2012, 
p. 211-2).

A tese de Ferraz também se ampara na história um célebre 
personagem que o imaginário cristão associa ao Diabo, Lúcifer, 
o qual teria sido um anjo do senhor que, por querer igualar-se ao 
seu criador, foi expulso do Reino do Céu. No romance português, 
Pastor também é identificado como Lúcifer, conforme se discutirá 
mais abaixo. Biblicamente, essa história provém do livro de Isaías, 
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capítulo 14, no qual o narrador faz uso do vocativo “estrela da 
manhã”:

Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como 
foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Tu dizias 
no teu coração: Eu subirei ao céu; acima das estrelas de Deus 
exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assen-
tarei, nas extremidades do Norte; subirei acima das mais altas 
nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. (Is 14, 12-14)

A noção do Diabo como um alter ego divino provém, portanto, 
do seguinte silogismo: se Lúcifer foi um Anjo do Senhor, ele é 
fruto da criação divina; se ele é fruto da criação divina, portanto o 
mal provém de Deus. Esse mesmo silogismo pode ser aplicado a 
outras histórias e personagens bíblicos, como o caso da serpente 
do mito genesíaco. Teologicamente, a teoria do mal enquanto cria-
ção divina é contestada pela teoria do livre arbítrio, segunda a qual 
Deus concebeu suas criaturas dando-lhes total liberdade para fazer 
suas escolhas e arcar com as respectivas consequências.

Personagem autônomo ou alter ego divino, o fato é que Pastor 
sensibiliza-se com a raça humana e faz uma proposta a Deus para 
dissuadi-lo de seu plano e para evitar, portanto, o sofrimento e a 
morte de tantas pessoas: uma atitude que revela um diabo capaz 
de sensibilizar-se com a tragédia alheia e, até certo ponto, de ser in-
clusive misericordioso. Em consonância com a história de Lúcifer, 
concebida pelo imaginário cristão a partir da estrela da manhã, de 
Isaías; em troca da morte de “tanta gente”, Pastor humildemente 
se dispõe a voltar ao céu na condição de um dos “anjos prediletos” 
de Deus e, como tal, a render-lhe obediência eterna, de modo que 
a ausência do mal que ele representa na Terra abriria espaço à ex-
pansão do bem relacionado à figura divina:

...tornes a receber-me no teu céu, perdoado dos males passa-
dos pelos que no futuro não terei de cometer, que aceites e 
guardes minha obediência, como nos tempos felizes em que 
fui um dos teus anjos predilectos, Lúcifer me chamavas, o que 
a luz levava, antes que uma ambição de ser igual a ti me de-
vorasse a alma e me fizesse a rebelar contra tua autoridade... 
Porque se o fizeres, se usares comigo, agora, daquele mesmo 
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perdão que no futuro prometerás tão facilmente à esquerda e 
à direita, então acaba-se aqui hoje o Mal, teu filho não precisa-
rá morrer, o teu reino será, não apenas esta terra de hebreus, 
mas o mundo inteiro, por toda a parte o Bem governará, e eu 
cantarei, na última e humilde fila dos anjos que te permanece-
ram fiéis, mais fiel então do que todos, porque arrependido eu 
cantarei os teus louvores (SARAMAGO, 2005, p. 328).

Na conclusão do episódio da barca, onde ocorre a mais con-
tundente participação de Pastor na história, o narrador heterodie-
gético investe mais uma vez na comparação para redimir o perso-
nagem diante do leitor. Estas são as palavras por ele utilizadas para 
narrar o momento em que Pastor deixa a embarcação após sua 
proposta não ter sido aceita por Deus:

Até sempre, já que ele assim o quis. Jesus seguiu-o com os 
olhos, Pastor ia-se afastando pouco a pouco em direcção ao 
nevoeiro, não se lembrara de lhe perguntar por que capricho 
viera e se retirava assim, a nado, à distância era outra vez 
como um porco com as orelhas espetadas, ouviam-se os 
resfolgos bestiais, mas um ouvido fino não teria dificuldade 
em perceber que havia também ali um som de medo, não 
de afogar-se, que ideia, o Diabo, acabámos de sabê-lo 
mesmo agora, não acaba, mas de ter de existir para sem-
pre (SARAMAGO, 2005, p. 329, grifo nosso).

As palavras de despedida de Pastor – “Até sempre, já que ele 
assim o quis” – evidenciam que Deus, não o Diabo, foi o verdadei-
ro responsável por decretar o futuro caótico da humanidade. Na 
sequência, é o narrador quem se encarrega de destacar o fato ao 
comparar o modo como Pastor afastou-se de seus interlocutores 
com o episódio bíblico dos porcos de Gadara.

De acordo com o Evangelho Segundo Mateus (8, 28-34), ao 
chegar ao local, Jesus é recebido por dois furiosos endemoninha-
dos, os quais, prevendo serem expelidos por ele, recomendam-lhe 
que assim o sejam sobre uma manada de porcos que por ali tran-
sitava. Jesus atende ao pedido de seus interlocutores e o episódio 
encerra-se com os porcos possessos precipitando-se de um despe-
nhadeiro para dentro do mar.
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A história bíblica revela que o poder demoníaco não é páreo 
para o divino, tendo em vista que, mesmo em se tratando de en-
demoninhados furiosos, Jesus não teve dificuldade para livrar-se 
deles, mais do que isso, para decretar-lhes um fim bastante trágico. 
Essa mesma leitura pode ser feita em O Evangelho Segundo Jesus Cris-
to, tendo em vista que o narrador heterodiegético compara Pastor, 
que se afastava da barca a nado, com “um porco com as orelhas 
espetadas” justamente após este ter sido malsucedido na sua tenta-
tiva de dissuadir Deus de promover o caos na Terra.

Para exaltar ainda mais a impotência diabólica diante do poder 
divino, por meio da sua interpretação daquilo que se passa no am-
biente, o narrador saramaguiano transmite ao leitor a ideia de que 
o próprio Diabo temia pelo futuro ali decretado à humanidade, 
que, se tivesse escolha, Pastor daria preferência por ausentar-se do 
mundo para não ter de presenciar o sofrimento e a morte de tantas 
pessoas; mais do que isso, para não ter de carregar sobre os seus 
ombros a responsabilidade pela degradação humana, conforme 
assim seria interpretado pela tradição cristã: “mas um ouvido fino 
não teria dificuldade em perceber que havia também ali um som de 
medo, não de afogar-se, que ideia, o Diabo, acabámos de sabê-lo 
mesmo agora, não acaba, mas de ter de existir para sempre” (SA-
RAMAGO, 2005, p. 329). Além de revelar a impotência diabólica, 
as palavras do narrador saramaguiano, mais uma vez, constroem 
diante do leitor a imagem de um diabo sensibilizado com a tragé-
dia humana e, quem sabe, até mesmo misericordioso.

3. VITÓRIA DA DEFESA

A história de um deus inescrupuloso e sanguinário, que arqui-
teta um plano para ampliar a sua jurisdição na Terra, de modo 
a conquistar mais fiéis para submetê-los às dores da carne e às 
mortes mais trágicas, por si só, é motivo para tornar um romance 
afamado e polêmico; ainda mais quando o seu contexto de publi-
cação é o Ocidente, onde o Cristianismo ainda exerce forte influ-
ência sobre o imaginário popular e sobre as relações sociais. Não é 
à toa que, conforme destaca Vanessa Pinheiro, O Evangelho Segundo 
Jesus Cristo, de José Saramago, “já foi dissecado pela crítica de todo 
o mundo e questionado até mesmo pelo governo e pela Igreja” 
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(PINHEIRO, 2007, p. 8).
Muito embora o romance português tenha sido objeto de 

muitas pesquisas na área dos estudos literários, poucas delas têm 
se limitado a discutir especificamente a influência do narrador na 
composição daquele que, na obra, é o principal responsável por 
subverter, diante do protagonista, os dogmas cristãos: Pastor, o 
diabo romanesco. Essa lacuna foi o que motivou a pesquisa que 
deu origem a este artigo, a qual teve como objetivo analisar como 
o narrador saramaguiano interpõe sua voz em meio à fala dos per-
sonagens de modo a subverter o arquétipo diabólico e a relativizar 
os conceitos de bem e mal; contrariando, portanto, as tradições cris-
tãs do seu tempo.

Se Pastor é quem exerce forte influência para o cristo romanes-
co mudar a sua visão em relação à figura divina, o narrador sara-
maguiano é quem exerce forte influência para o leitor rever a visão 
que traz consigo acerca do Diabo. Como pudemos identificar com 
base nas teorias de Yves Reuter (1996) e Robert Humphrey (1954), 
em seu evangelho, José Saramago faz uso de uma narração hete-
rodiegética centrada no narrador, além do fluxo de consciência. 
Desse modo, o narrador tem acesso a tudo o que ocorre em todos 
os espaços e em todos os momentos, além de ter acesso irrestrito 
ao que se passa na mente dos personagens. Por conta do estilo 
de escrita de José Saramago, o qual não faz uso de dois-pontos 
e travessão para indicar a fala e as alternâncias de falas entre os 
personagens; a consciência e a voz do narrador passam desperce-
bidas ao leitor mais desatento, pois são diluídas em meio a outras 
consciências e vozes presentes na narrativa.

Com base em uma simbiose de personagens bíblicos amparada 
pelo Apocalipse de São João, a imagem do Diabo que tipicamente 
emerge do imaginário cristão é a de um ser malevolente, com fisio-
nomia grotesca e mau-cheiro, o qual visa a desviar os homens do 
caminho da salvação. Com base nesta imagem, foi definido o que, 
neste artigo, designou-se como arquétipo diabólico.

Ao ler O Evangelho Segundo Jesus Cristo com um olhar atento 
à participação do narrador, pôde-se concluir que sua voz, como 
veiculadora da sua consciência, aparece ao longo de vários pontos 
do romance, dos quais três foram destacados por serem bastante 
significativos à trajetória do protagonista e, portanto, ao desenvol-
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vimento do enredo: o episódio da anunciação, o período de quatro 
anos em que Jesus vive longe da família e o episódio da barca.

No episódio da anunciação, em oposição à escuridão tipica-
mente associada ao Inferno e aos seres infernais, o narrador es-
força-se para evidenciar as cores claras que emergem do suposto 
mendigo com cuja forma o Diabo aparece para Maria. No período 
em que Jesus está longe do seu núcleo familiar e na companhia de 
Pastor, o narrador esforça-se para destacar o silêncio com o qual 
se encerra não só a discussão teológica entre ambos, mas o pró-
prio dia longe das comunidades e centros religiosos. Esse silêncio 
representa não só a falta de argumentos por parte de Jesus para 
sustentar a imagem do deus benevolente e misericordioso que ele 
trazia consigo, como também para evidenciar a paz que rege a 
vida daqueles que se aproximam do Diabo e, consequentemente, 
afastam-se de Deus. Já, no episódio da barca, o narrador compara 
o Diabo aos porcos de Gadara, evidenciando a impotência diabó-
lica diante da onipotência divina e, por conseguinte, destacando 
que não foi o Diabo o idealizador do futuro caótico reservado 
à humanidade. Mais do que isso, que este inclusive comiserou-se 
dos homens ao colocar-se à disposição de Deus para regressar ao 
Reino do Céu.

Reunidas as intervenções do narrador ao longo do romance, 
pudemos concluir que ele contribui significativamente para gerar 
diante do leitor a imagem de um diabo muito menos malevolente 
do que o arquétipo cristão; um diabo humilde, capaz de voltar 
atrás em suas atitudes, pedindo a Deus para aceitá-lo novamen-
te; um diabo que inclusive se compadece das mazelas humanas. 
Diante de sua intenção de interferir no juízo que o leitor faz desse 
personagem, é possível inclusive afirmar que o narrador sarama-
guiano assume condição análoga à de um advogado do Diabo.  
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O ENSINO-APRENDIZAGEM DA LITERATURA E 
HISTÓRIA PORTUGUESAS À LUZ DO TEATRO

Flavia Maria Corradin1

INTRODUÇÃO

Expõe-se aqui um projeto didático-pedagógico que vem sendo 
desenvolvido no Programa de Pós-Graduação e na Graduação em 
Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo. Trata-se do 
Projeto Autor por Autor: A Literatura e História portuguesas à luz do Te-
atro, idealizado e dirigido pelo Prof. Dr. Francisco Maciel Silveira 
e coordenado por mim.

Considerando que o Projeto Autor por Autor introduziu o estu-
do sistemático da dramaturgia portuguesa, do século XVI ao XXI, 
na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo e se propõe a 
oferecer um enfoque criativo para o ensino e aprendizagem da Li-
teratura e da História Portuguesas, crê-se seja oportuno historiá-lo, 
já que atende ao interesse de todos os que se dedicam ao estudo da 
Literatura e Cultura portuguesas.

MEMÓRIA

O esboço do Projeto Autor por Autor data de 1986, quando o 
Prof. Dr. Francisco Maciel Silveira trabalhava em sua Livre-Do-
cência com a obra de António José da Silva, o Judeu. Verdadei-
ra identidade reduzida a cinzas, biografia envolta em fumos de 
mistério, o Judeu parecia-lhe então fadado a ser uma personagem 
em busca de um autor  precursoramente pirandelliano na con-
cepção de que a vida é uma farsa trágica em que os homens, por 
necessidade de adaptação e sobrevivência, são atores-fantoches a 
representar um papel que eles próprios se impõem ou que lhes é 
imposto pela sociedade.
1 Professora Associada (Livre-Docente) de Literatura Portuguesa do Departamento 
de Letras Clássicas e Vernáculas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo.
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Criptojudeu aos olhos do Santo Ofício; católico fervoroso e 
arrependido na retina dos dominicanos que o conheciam; vítima 
da cupidez amorosa de frei Gil na peça Antônio José: o Poeta e a 
Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, e da ambição de Cottinel 
na novela O Judeu, de Camilo Castelo Branco; comediógrafo per-
seguido por criticar e ridicularizar o establishment joanino na peça O 
Judeu, de Bernardo Santareno, Antônio José da Silva parecia estar 
sempre a renascer das cinzas da fogueira inquisitorial, fênix recria-
do à imagem e verdade de cada um. 

Vítima do Santo Ofício da Ficção oficial ou particular, afinal, 
quem fora esse carioca que, educado em Portugal, encenara suas 
peças no Teatro do Bairro Alto e fora condenado à fogueira pela 
intolerância inquisitorial? A esta pergunta buscava o Prof. Dr. 
Francisco Maciel Silveira responder naqueles idos 1985, procuran-
do desfazer criticamente a imagem que ao longo de 250 anos lhe 
tinha sido erguida, seja pela ficção judiciária do Santo Ofício, seja 
pela inventiva de criadores e críticos que lhe visitaram a vida e a 
obra.

Defendida a Livre-Docência em dezembro de 1988, a tese sai-
ria publicada pela Edusp/Perspectiva, sob o título Concerto Barroco 
às Óperas do Judeu, em 1992. Com a publicação, vinha finalmente à 
luz de sua consciência a riqueza polifônica e problematizadora de 
uma perspectiva crítica que poderia ser empregada como enfoque 
para outros autores. Afinal, ele tinha examinado um autor e uma 
obra (a de Antônio José) à luz de outros autores com suas respec-
tivas obras (o processo inquisitorial, Gonçalves de Magalhães, Ca-
milo Castelo Branco, Bernardo Santareno). Tratava-se, ao cabo, de 
um Autor visto por Autores. Com a publicação do Concerto Barroco 
às Óperas do Judeu, vinha também a lume o título do Projeto que se 
dispunha a desenvolver: Autor por Autor.

Uma dificuldade, contudo, se erguia no horizonte do Projeto: 
descobrir e levantar o corpus que possibilitasse levar avante a em-
preitada. Aos poucos, fruto da persistência e do acaso, fomos en-
contrando títulos que se adequavam às necessidades e exigências 
do Projeto, ainda à espera de ser efetivamente posto em prática. 

O ano de 1997 trouxe a certeza da exequibilidade do Proje-
to. Por um lado, o corpus que vinha coletando avolumava-se. Por 
outro, saía pela Edicións Laiovento, de Santiago de Compostela, Pa-
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limpsestos: uma história intertextual da literatura portuguesa. Livro que 
vinha compondo desde 1992, no qual exercitava um dos ângulos 
do Projeto, a intertextualidade crítico-criativa. Realizando simulta-
neamente as funções de poeta e comediante, o Prof. Dr. Francis-
co Maciel Silveira brincava de ser a(u)tor ao assumir intertextual-
mente a voz e estilo de escritores da Literatura, num fingimento 
à Diderot e não à Pessoa. Palimpsestos reunia alguns dos “papéis” 
de um autor imaginário, denominado samiR savoN, isto é, folhas 
poético-metalinguísticas em que o tal samiR savoN representava o 
“papel” de escritores em que se metamorfoseava, estilisticamente, 
para recontar a história da literatura portuguesa na voz e estilo de 
quantos a escreveram.

Expostos o embrião, o nascimento, batismo de fogo e crisma 
do Projeto, vamos a seus objetivos.

EQUIPE

Além de nós dois, a equipe do projeto é constituída por alunos 
que estiveram ou estão inscritos no programa de Pós-Graduação 
em Literatura Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas da Universidade de São Paulo, sob a orientação do 
idealizador e diretor ou da coordenadora do Projeto, com disser-
tações ou teses que, de modos diversos, respondem aos objetivos 
do mesmo.

HISTÓRICO E OBJETIVO

Iniciado em 1997, trata-se de um projeto de longa duração. 
Subordinado à linha de pesquisa “Texto. Contexto. Intertexto” do 
Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa da Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo sob a direção, conforme já apontado, do Prof. Dr. Fran-
cisco Maciel Silveira e coordenação da Profa. Dra. Flavia Maria 
Corradin, o referido objetiva:

a. o exame de textos teatrais (ou de forte cunho dramático) 
cujo tema e/ou motivo seja(m) a vida e/ou a obra de au-
tores portugueses;
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b. o exame de textos teatrais (ou de forte cunho dramático) 
cujo tema e/ou motivo seja(m) aspectos, fatos ou perso-
nagens da História portuguesa;

c. a utilização de técnicas e recursos teatrais no ensino da 
Literatura e História portuguesas.

Portanto, o Projeto desenvolve-se em duas vertentes:
a. releitura da vida e obra de autores da Literatura Portu-

guesa e/ou episódios e personagens da História feita por 
outros criadores, especialmente dramaturgos. O intuito é 
o de rever conceitos críticos vigentes na bibliografia críti-
ca, em torno de autores, obras, temas, além de divulgar a 
dramaturgia contemporânea portuguesa;

b. contribuir didática e metodologicamente para o ensino da 
Literatura e História portuguesas, apresentando de forma 
criativa a vida e obra de autores ou personagens históri-
cos. Para esta vertente, o Projeto criou o Grupo de Estudos 
Teatrais Gambiarra, sob a direção do Prof. Dr. Francisco 
Maciel Silveira e coordenação da Profa. Dra. Flavia Maria 
Corradin.

Conforme está concebido, e graças à sua raiz intertextual, o 
projeto acaba por abrigar quíntupla finalidade:

a. historiar a Literatura e História portuguesas a partir de pe-
ças teatrais (ou textos ficcionais) que privilegiem autores, 
obras, temas, episódios;

b. examinar a vida e/ou a obra de um dado autor com base 
em diferentes textos dramáticos;

c. estudar um tema literário ou histórico que, recorrente no 
imaginário português, foi enfocado, em diferentes épocas, 
por textos teatrais ou de forte cunho dramático;

d. mostrar, através de workshops e apresentações em Institui-
ções de Ensino, como o magistério da Literatura e subsi-
diariamente da História pode ser feito por meio de recur-
sos e técnicas teatrais;

e. a recolha de entrevistas e/ou depoimentos dos autores 
contemporâneos cujos títulos estão elencados no Projeto 
e a respeito dos quais é paupérrima ou nenhuma a biblio-
grafia.

Abrangendo o período que vai da Idade Média ao século XXI, 
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o projeto objetiva levar o aluno a refletir criticamente em torno da 
Literatura e História portuguesas, oferecendo-lhe a oportunidade 
de percorrê-la diacronicamente à medida que lhe estuda autores, 
movimentos, temas, episódios, fatos.

A novidade do projeto, transformado em Disciplinas na Pós-
-Graduação da Faculdade de Letras da USP sob os títulos Ex-
pressões Dramáticas da Literatura Portuguesa, A Literatura Portuguesa em 
Cena e O Teatro da História na História do Teatro, reside em estudar 
a Literatura e História portuguesas, partindo do enfoque crítico 
apresentado principalmente por peças teatrais, sem descurar, con-
tudo, de textos ficcionais que se inscrevam nos objetivos do Pro-
jeto. Graças à polifonia decorrente desta perspectiva intertextual, 
confrontar-se-á a visão crítica de um criador com a apresentada 
pela bibliografia dedicada ao movimento e/ou autor e/ou episó-
dio estudado(s).

Assim sendo, o pós-graduando será levado a considerar criti-
camente: 

a. o movimento literário e seu contexto sócio-político-eco-
nômico; 

b. a vida e obra do autor enfocado na peça; 
c. o viés intertextual que vem sendo adotado pela dramatur-

gia portuguesa em sua revisão da História; 
d. a vida, obra e visão de mundo do autor responsável pelo 

texto estudado.
Atinentes às finalidades a) — historiar a Literatura Portuguesa 

a partir de peças teatrais que privilegiem autores e obras —, b) 
— examinar a vida e/ou a obra de um dado autor com base em 
diferentes textos dramáticos — e c) ─ estudar um tema literário ou 
histórico que, recorrente no imaginário português, foi enfocado, 
em diferentes épocas, por textos teatrais ou de forte cunho dra-
mático, ─ o Projeto Autor por Autor levantou, até o momento, mais 
de duas centenas de textos acerca da vida e/ou obra de autores da 
Literatura Portuguesa, além de fatos e personagens da História de 
Portugal.

A riqueza do corpus já levantado (em contínua pesquisa de 
novos títulos, ampliando-os agora para novelas, romances e con-
tos) faz com que as Disciplinas Expressões Dramáticas da Literatura 
Portuguesa, A Literatura Portuguesa em Cena e O Teatro da História na 
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História do Teatro, não obstante oferecidas frequentemente na Pós-
-Graduação, sempre apresentem novidades crítico-interpretativas, 
graças à contínua mudança dos títulos e autores a serem estudados. 
Desse modo, o pós-graduando interessado em aprofundar-se no 
estudo da Literatura e Dramaturgia portuguesas encontra constan-
temente atrativos para acompanhar o Projeto.

Exemplo da finalidade c) — estudar um tema literário recor-
rente no imaginário português —, o Projeto Autor por Autor, com 
a Disciplina O Teatro da História na História do Teatro, já ofereceu os 
cursos: “O eterno drama de Inês de Castro”; “Corpo Delito” (so-
bre o Salazarismo) e “O Testamento de D. João II”. A riqueza do 
corpus também se aplica à Disciplina O Teatro da História na História 
do Teatro em figuras como D. João II e Inês de Castro, que podem 
ser enfocados à luz de mais de uma dezena de textos.

A finalidade d) — mostrar, através de workshops e apresenta-
ções em Instituições de Ensino, como o magistério da Literatura 
pode ser feito por meio de recursos e técnicas teatrais — vem 
sendo exercitada nas salas de aula do curso de Graduação da Fa-
culdade de Letras da Universidade de São Paulo e de outras IES. 

Para atender às necessidades dessa finalidade d), o Projeto Au-
tor por Autor criou o Grupo de Estudos Teatrais Gambiarra (no senti-
do português, e não brasileiro, do vocábulo!), aberto a todos os 
pós-graduandos interessados em estudar e divulgar a Literatura e 
Cultura portuguesas de uma forma agradável, criativa e palatável. 
O objetivo do grupo Gambiarra é mostrar aos Professores que é 
possível despertar e atrair a criatividade, seja de Docentes, seja de 
Discentes, para o ensino e aprendizagem da Literatura.

APOIO DE ENTIDADES NO EXTERIOR

O Projeto tem contado com o apoio e a colaboração de dife-
rentes entidades de ensino e pesquisa no Brasil e no Exterior, que 
têm auxiliado colocando seu acervo bibliográfico à disposição do 
Projeto, além de abrirem suas portas para a troca de experiências 
seja por meio de palestras, cursos ou ainda possibilitando conver-
sas informais que permitem a tão relevante permuta entre práticas 
de ensino-aprendizagem aquém e além Atlântico.
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RESULTADOS DO PROJETO

Até o presente momento, o referido Projeto já contabilizou doze 
livros, uma tese de Livre-Docência, nove teses de doutorado, nove 
dissertações de Mestrado, três monografias de Iniciação Científica, 
inúmeras intervenções em Congressos no Brasil e Exterior, além 
de muitos artigos publicados em periódicos acadêmicos brasileiros 
e estrangeiros, sem contar um site ─ Pinceladas sobre a pintura alheia, 
disponível emhttp://www.pinceladas-fms.com.br ─, que traz à 
tona as relações entre literatura e pintura.

ESPECIAL ATENÇÃO À EXTENSÃO DO PROJETO À 
GRADUAÇÃO

Conscientes de que a pesquisa desenvolvida na Pós-Graduação 
não pode exaurir-se intransitivamente, matéria dedicada aos raros 
espíritos apenas, após quatro anos de teste e aplicação no âmbito 
da Pós, o Projeto foi levado ao curso de Graduação em Literatu-
ra Portuguesa da FFLCH-USP, no segundo semestre de 2003 e 
desde então vem sendo aí posto em prática. A título de exemplo, 
destaca-se Luiz Vaz de Camões. O autor pode ser introduzido aos 
graduandos e discutido criticamente à luz de outros autores, den-
tre os quais se destaca: Natália Correia (Erros meus, má fortuna, amor 
ardente), Jaime Gralheiro (Onde Vaz, Luiz?), José Saramago (Que 
farei com este livro?), Herberto Hélder (Teorema), Alexandre O’Neill 
(Um velho do Restelo) e Francisco Maciel Silveira (Ó Luís, vais de Ca-
mões?). De lá para cá, os cursos ministrados sob a responsabilidade 
do Diretor ou da Coordenadora do Projeto contemplam, parcial 
ou integralmente, uma perspectiva intertextual, buscando, confor-
me já apontado, historiar a Literatura Portuguesa a partir de peças 
teatrais que privilegiem autores e obras; examinar a vida e/ou a 
obra de um dado autor com base em diferentes textos dramáticos; 
estudar um tema literário ou histórico que, recorrente no imagi-
nário português, foi enfocado, em diferentes épocas, por textos 
teatrais ou de forte cunho dramático.

A extensão do Projeto à Graduação se deve também à convic-
ção de que o insight de ficcionistas, teatrólogos e poetas, seja pelo 
seu aspecto criativo que lhes é outorgado pela licença poética, seja 
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pela releitura muitas vezes transgressora, traz novas luzes e enfo-
ques à bibliografia dita acadêmica.

Com a alteração curricular efetuada no curso de Graduação 
em 2008, tendo em vista a obrigatoriedade de trazer para o curso 
de Letras da Universidade de São Paulo disciplinas relativas ao bi-
nômio ensino-aprendizagem, a área de Literatura Portuguesa pas-
sou a oferecer duas disciplinas semestrais ─Ensino-Aprendizagem em 
Literatura Portuguesa e Atividades De Estágio: Português e Literaturas 
em Língua Portuguesa Opção: Literatura Portuguesa, que estiveram, res-
pectivamente, em 2013 e 2014, sob a responsabilidade respecti-
vamente dos Profs. Drs. Francisco Maciel Silveira e Flavia Maria 
Corradin. Assim, mais uma vez no universo da Graduação e com 
muita mais ênfase, tendo em vista que o objeto das disciplinas era 
justamente o ensino-aprendizagem, o Projeto Autor por Autor: A 
Literatura e História portuguesas à luz do teatro foi cabalmente exercita-
do. Das disciplinas mais interessantes e proveitosas já ministradas 
na Graduação, seja por relembrar que, ao fim e ao cabo, este é o 
trabalho principal do professor – ainda que hoje em dia ele venha 
sendo deixado em segundo plano em nome das aulas na Pós-Gra-
duação, das participações em congressos e comissões, das publi-
cações... –, seja pela troca promovida entre os responsáveis pelas 
disciplinas, seus monitores, professores convidados, integrantes 
ou não do projeto, e principalmente os alunos matriculados, mui-
tos deles também professores. 

Todos contribuíram para as disciplinas desde o momento da 
elaboração de seu conteúdo programático e cronograma até aos 
seminários que trataram predominantemente de textos de autores 
portugueses que estão ou já estiveram inscritos em Vestibulares, 
tomando por base o tratamento a eles dispensado pela bibliografia 
acadêmica e por aquela inscrita nos livros dedicados ao Ensino 
Médio. Aos professores responsáveis pelas disciplinas couberam 
as aulas em torno de uma proposta de educação que concebe o 
ensino heuristicamente, das formas de conhecimento da realidade, 
da História e Literatura portuguesas, da intertextualidade como 
processo de ensino-aprendizagem e da exposição do projeto, que 
ora se apresenta. Todos aqueles que estiveram envolvidos no cur-
so ─ professores responsáveis, professores convidados e profes-
sores-alunos ─ compartilharam experiências vividas ao longo de 
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suas carreiras desde as salas aula da educação infantil, passando 
pelos ensinos fundamental, médio e superior, em escolas públicas 
e privadas, no Brasil e no exterior, sem esquecer a importante co-
laboração dos coordenadores pedagógicos, que, ao fim e ao cabo, 
dão o norte ao procedimento didático, especialmente no que tange 
ao ensino formal infantil, fundamental e médio.

O ensino da Literatura Dramática ou da Literatura através de 
textos dramáticos constitui parte importante do aprendizado para 
os futuros profissionais da cena ou apreciadores da Arte. A intro-
dução interdisciplinar do labor artístico na Educação, fomentada 
pelo Projeto Autor por autor, no que concerne à História, Literatura 
e Arte, quando leva o docente ou futuro docente a pensar o Teatro 
como campo do conhecimento a ser posto em diálogo, prepara e 
instrumentaliza o homem em formação para a vivência artística 
plena.

Neste sentido, buscaremos um exemplo em nossa prática do-
cente de 2014, com o texto Fernando Pessoa(s) de um drama, ensaio 
dramático composto pelo Prof. Dr. Francisco Maciel Silveira já no 
âmbito da pesquisa Autor por autor. O texto, escrito em moldes dra-
máticos, apresentado em três atos, funciona também como ensaio 
crítico “em ação” acerca da vida e obra de Fernando Pessoa, sua 
heteronímia e sua poesia.

Para além da análise da obra em si, o que se desenvolveu em 
sala, ainda de acordo com a ideia do projeto Autor por autor, foram 
as possibilidades de discussão que o texto engendra. Permeados 
pelo momento, em que se discutia acaloradamente nas redes so-
ciais e pelos corredores da Universidade a proposta de “facilitação” 
dos textos clássicos da literatura brasileira, também esta releitura 
de um clássico português não pôde deixar de ser alvo de discussão. 

O texto de Silveira comporta um ensaio crítico acerca de Fer-
nando Pessoa. Entretanto, pode fomentar discussões para além de 
seu objeto pessoano, tornando-se o próprio objeto do comentário. 
Sua elaboração pressupunha um público a priori desconhecedor 
do vate português e a apresentação poética do mesmo, seguindo 
de perto a ideia já expressa acerca dos Palimpsestos publicados pelo 
mesmo autor em 1997. Portanto, sua composição buscaria a apre-
sentação da obra de Fernando Pessoa em formato mais palatável, 
de modo que os adolescentes, principal público-alvo, pudessem 
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apreciar o poeta e aprender diretrizes para a sua leitura posterior. 
Isso, evidentemente, concatenado com uma aula ou uma sequên-
cia de aulas que ajudasse o estudante com as chaves de leitura da 
obra de Pessoa e do Pessoa(s).

Assim, o projeto Autor por autor visa não só o estudo e a difusão 
de obras teatrais que versem acerca da História e Literatura portu-
guesas, mas também a produção e apresentação de obras, inéditas 
ou não, para uma discussão mais ampla do objeto literário.

PALAVRA FINAL

Exposto o Projeto Autor por Autor: a Literatura e História portugue-
sas à luz do teatro, espera-se que tal apresentação se torne um convi-
te ao ensino e aprendizagem, na medida em que ele possa contri-
buir didática e metodologicamente para a docência da Literatura e 
História portuguesas ao apresentar de forma criativa o contexto, a 
vida e obra de autores ou personagens históricos.
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RUY BELO E FERNANDO PESSOA: MAR E 
FINGIMENTO

Flávio França1

INTRODUÇÃO

Ruy de Moura Belo (1933-1978) formou-se em Direito num 
curso iniciado na Universidade de Coimbra e concluído em Lis-
boa (1951-1956) e tornou-se  membro da Opus Dei, partindo para 
Roma onde doutorou-se em Direito Canônico pela Universidade 
S. Tomás de Aquino (1958). Em 1961, ingressou na Faculdade de 
Letras de Lisboa, tendo recebido recursos da Fundação Calouste 
Gulbenkian para pesquisa. Neste período ele abandonou a Opus 
Dei e partiu para Madrid, onde foi leitor de português (1971-1977). 
Teve uma larga produção poética com a publicação de 10 livros ao 
longo de sua carreira. Entre seus livros, destaca-se Homem de 
palavras (1969) (SILVA, 2014).

Para Ruy Belo, Fernando Pessoa é o único poeta “vivo” que 
realmente o interessa, expressando dessa forma a importância que 
a poesia de Pessoa tinha na  sua própria criação (SILVA, 2010; 
SILVA, 2012). Ruy Belo apropria-se da obra de Fernando Pessoa, 
particularmente de Álvaro de Campos, reconhecendo um diálogo 
entre  a poesia da geração 1960-70  (Poesia 61) e o modernismo 
português (SILVA, 2012). Os dois poetas aproximam-se na busca 
por um sentido metafísico para a vida (HERRERA, 2010).

O livro “O tempo das suaves raparigas e outros poemas 
de amor” (BELO, 2010), que é o texto base deste trabalho,  é uma 
seleção de poemas realizada pelos editores Assírio & Alvim para 
uma série de publicações (Gato Maltês) com exemplos de obras de 
diversos autores.  A publicação não traz nenhuma análise crítica, 
sequer traz quem foi o responsável pela seleção. Um certo Antô-
nio Lampreia aparece na última página do livro como responsável 
pela revisão e nada mais. 
1 Mestrando do Curso de  Pós-Graduação em Estudos Literários (UEFS), Doutor 
em Botânica (USP).
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O interessante do livro, além a elegância estética dos poemas 
de amor do poeta lusitano, é o fato da seleção abarcar poemas 
de diversos momentos do autor, prestando-se para um estudo em 
que se precisasse de uma amostragem de poemas para se verificar 
como o poeta interage com a modernidade liderada por Fernando 
Pessoa

O presente trabalho visa buscar a presença de Fernando Pes-
soa na poesia de Ruy Belo, traçando contato na temática do mar e 
do fingimento.

A temática associada ao mar e ao fingimento foi separada e 
analisada à luz da literatura crítica pertinente.

Ao comparar o estilo dos dois poetas, salta aos olhos o fato 
dos poemas de Ruy Belo não serem pontuados ou apresentam 
uma pontuação mínima, enquando que os poemas de Fernando 
Pessoa seguem rigorosamente as regras de pontuação. Além dis-
so, Ruy Belo não coloca a inicial maiúscula em nomes próprios, 
enquanto que Pessoa além de usar a inicial maiúscula em nomes 
próprios, às vezes coloca a inicial maiúscula para destacar termos e 
ideias nos poemas.  Mesmo em Álvaro de Campos, ao qual alguns 
teóricos costumam associar Ruy Belo (e.g. SILVA, 2012), não há o 
abandono da pontuação e há o uso de iniciais maiúsculas.

MAR

O mar é o signo mais associado à Portugal. No mar, Portugal 
traçou seu destino e seus poetas expressaram essa deriva nacional 
nas suas poesias.  Fernando Pessoa poetizou essa errância maríti-
ma com maestria, ao contagiar o mar com o sal das lágrimas por-
tuguesas. Contágio este, também utilizado por Ruy Belo como em

(...) 
que alguma coisa fique para sempre nos dias
e ou nuns olhos ou numa água
num pouco de água ou em muita água
onda do mar lágrima ou brilho do olhar
eu recear seriamente vir-me a submergir
(...) 
(BELO, 2010, p.34).
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A associação de lágrima e mar é novamente utilizada no longo 
poema “Enganos e Desencontros” (BELO, 2010, p. 62-82), que 
encerra o livro: “(...) eu canto a tarde posta sobre a tua testa/a 
ressalga do mar na minha casa/nas minhas duas mãos nas minhas 
lágrimas(...)” (BELO, 2010, p. 69).

Ruy Belo traz também o mar para sua poesia, sendo vários os 
trechos onde o mar expressa-se no seu imaginário metafórico. Para 
o poeta, Portugal pode ser definido como um espaço entre o mar 
e a Espanha (SILVA, 2010).

As imagens do Mar leva a ideia de viagem, de desenraizamento. 
Ambos poetas são andarilhos. Pessoa foi educado em língua ingle-
sa e morou por muitos anos fora de Portugal, mas sua maturidade 
poética se deu em solo português. Ruy Belo também afastou-se 
de Portugal e viveu longo período na Espanha. São dois poetas 
à deriva. Pessoa teria tido a possibilidade de viver na Suíça ou em 
Londres, mas preferiu viver em Lisboa, enquanto Ruy Belo retor-
nou para Portugal praticamente para falecer. 

A recorrência à paisagem martítima em Ruy Belo sugere que, 
da mesma forma que ocorre em Pessoa-Campos, há uma associa-
ção entre o mar e o processo de elaboração poética (SILVA, 2012). 

Há um contínuo trânsito entre o mundo e o poeta, eles se ob-
servam, se interpenetram. Ruy Belo acha que o mar fica diferente 
só porque ele o olha. (ETHAL, 2011).

O mar é uma das expressões de espaço presente em Ruy Belo, 
um local de esperança, uma “terra” prometida (ETHAL, 2011). 
Ao mesmo tempo, para o poeta, o convívio com mar faz nascer 
a solidão ou nas palavras de Borges (2012): lugar de de solidão 
galvanizante.

Logo no primeiro poema do livro, Orla Marítima, Ruy Belo 
associa  duas imagens fundamentais ao mar: a solidão e o tempo: 

O tempo das suaves raparigas
é junto ao mar da avenida
ao sol dos solitários dias de dezembro
(...)
o tempo é a maré que leva e traz.
(BELO, 2010, p. 7-8).
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No poema Através da chuva e da névoa, um refrão  (“Chovia 
e vi-te entrar no mar”, p. 9) funciona como um contínuo bater das 
ondas na praia. Essa marcação do tempo termina com a morte, 
a visão da musa já prejudicada pela névoa e ao penetrar  no mar, 
o leitor é levado a uma sensação de perda, a uma visão da morte. 
Mas Pessoa ensina que temos que enfrentar o mar (a morte e o 
tempo), para conseguirmos ir além da dor.

É na vegetação próxima ao mar que o poeta procura enfeites à 
musa distante em Elogio e pranto por uma mulher:

Rosa dos ventos vivos e poéticos
quisera coroar-te hera rosmaninho e louro
quisera engrinaldar-te a fronte dos junquilhos amarelos
colhidos nas montanhas junto ao mar
(BELO, 2010, p. 25).

O mar é a mulher e a mulher é o mar. No Mar/Mulher o ho-
mem submerge e também se despede.

Há mar há a mulher
quer um quer outro me chegam em acessíveis baías
(...)
Não sei se gosto mais do mar
se gosto mais da mulher
não digo mar ou mulher só por dizer 
Ao dizer o mar a mulher
há penso eu um certo tom na minha voz sinto um certo travo 
na boca
(...)
Enfim o mar a mulher
pode num dos casos a/mar a mulher
(...)
Há ondas no mar
o mar rebenta em ondas espraiadas nos compridos cabelos 
da mulher 
(BELO, 2010, p.32-33).

A mulher é associada novamente ao mar no último poema do 
livro (Enganos e Desencontros, p.62-82) onde o poeta afirma: 
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“Eu canto as mulheres cabelos de sargaço e áticos narizes de aço” 
(p. 74).

Em Fernando Pessoa encontra-se essa relação entre o mar e 
a mulher. Ora a mulher é associada à imensidão do mar e mesmo 
do universo

Amei-te e por te amar
Só a ti eu não via…
Eras o céu e o mar,
Eras a noite e o dia…
Só quando te perdi
É que eu te conheci…
Quando te tinha diante
Do meu olhar submerso
Não eras minha amante…
Eras o Universo…
Agora que te não tenho,
És só do teu tamanho. 
(PESSOA, 2016).

Noutros exemplos a mulher é o barco que permite ao eu lírico 
viajar no amor:

Apetece como um barco. 
Tem qualquer coisa de gomo. 
Meu Deus, quando é que eu embarco? 
Ó fome, quando é que eu como ? 
(PESSOA, 2016).

O mar pode ser ainda o próprio poeta, que busca a areia da 
praia (agora a mulher) com a insistência das ondas e das marés.

Eu amo-te mais que o mar a areia
e busco-te com mais impaciência
do que a ele próprio põe quando a procura
e a possui e perde pela maré cheia
(BELO, 2010, p. 43-44).

Em Fernando Pessoa, o Mar é associado à pátria portuguesa, 
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em Ruy Belo o Mar vai além, ele está nas casas, ele penetra nas 
pessoas.

(...) 
e as amplas janelas que de par em par 
deixam entrar em casa o imenso mar
(...)
e viu-se o ar mandado pelo mar
atravessar as ávidas janelas
e entrar de mansinho nas primeiras casas
representantes das cidades e dos seus habitantes
(...)
(BELO, 2010, p. 78-79).

Mas o mar também pune, dragou os portugueses durante os 
descobrimentos

(...)
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
(...)
(PESSOA, 2016).

Agora o mar espanca a terra, açoite impiedosamente as praias

As ondas de tão sôfregas mordiam
pretensas pedras mas afinal terra
e contra o cais as palmas como que batiam
na tragédia que toda festa encerra
(BELO, 2010, p. 80).

 FINGIMENTO

Em vários versos, Ruy Belo se refere ao “fingimento” com 
o qual Pessoa caracterizou a produção poética. Silva (2012) vê 
expressão do fingimento pessoano na impessoalidade da forma 
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presente em Ruy Belo, ambos relacionados à intelectualização das 
emoções.

O fingimento na obra pessoana está relacionado à geração dos 
heterônimos. Na obra de Ruy Belo o fingimento é retomado, pois 
para ele a verdadeira poesia é a mais fingida, sendo que sua ficção é 
a sua própria realidade. Dessa forma o poeta nega qualquer acesso 
à realidade empírica através da sua poesia. O poeta usa o sentimen-
to para expressar qualquer outra coisa, que não aquele sentimento, 
ou seja, o fingimento é a base da criação poética (HERRERA, 
2010).

Os poetas da geração 1960 articulam o fingimento e o testemu-
nho, ou seja, entre a liberdade da criação artística e o engajamento 
na vida prática e política. Desta forma a exploração artística da 
linguagem poética, além de conseguir o objeto estético, também 
contribui para a desestabilização dos poderes constituídos, como 
uma resistência planejada (SILVA, 2010).

No poema “To Helena”, o poeta quase cita Fernando Pessoa, 
ao associar seu talento de poeta a uma doença que permite o fin-
gimento.

O modo mais saudável de se estar doente
de se ser verdadeiro e revelar-se que se mente
de dizer a verdade falsamente
de se mostrar profundo superficialmente
de ser-se o mais real sendo aparente
de menos agredir mais agressivamente
de ser-se singular se mais corrente
(BELO, 2010, p.16-17).

O poeta parece preencher um vazio dentro de si com sua arte 
(fingimento), mas ele sente profunda vergonha disso.  É o que se 
percebe  do seguinte trecho do poema Tu estás aqui (BELO, 
2010, 28-31): 

Estás aqui comigo e sei que só sou este corpo castigado
passado nas pernas de sala em sala. Sou só estas salas estas 
paredes
esta profunda vergonha de ser e não ser apenas a outra coisa
essa coisa que sou na estrada onde não estou à sombra do sol
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(...)
Afinal fui isto nada mais do que isto
as outras coisas que fiz fi-las para não ser isto ou dissimular 
isto
a que somente não chamo de merda por que ao nascer me 
deram outro nome que não merda
(BELO, p. 29-30). 

Esta angústia é expressa também em Pessoa, cuja a poesia per-
mite fugir de um mundo de aparências

Como inútil taça cheia
Que ninguém ergue da mesa,
Transborda de dor alheia
Meu coração sem tristeza.

Sonhos de mágoa figura
Só pra Ter que sentir
E assim não tem a amargura
que se temeu a fingir.
(PESSOA, 2016).

A verdade do poeta é imperceptível para o leitor, pois por mais 
que o poeta se expresse com a verdade, vai sempre parecer fingi-
mento, pois a verdade é insuportável: “Digo a verdade e todos se 
convencem/de que tudo que eu digo é fingimento/a verdade é 
difícil de se suportar” (BELO, 2010, p.56).

Para Ruy Belo, a  única possibilidade de escapar ao fingimento 
é no encontro amoroso, onde há a possibilidade de ser verdadeiro.

Talvez  pensasse que naqueles encontros
em que talvez no fundo procurássemos
o encontro profundo com nós mesmos
como o que apenas temos nos encontros
que vemos entre os outros onde só afinal somos felizes
(BELO, 2010p. 37-38).

O poeta, ao criar a obra de arte,  traz ao mundo perceptivel 
uma concepção inefável, psicológica, um sentimento que uma vez 
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transposto ao papel passa a ser verdadeiro. Ruy Belo diz que são 
“coisas que por pensá-las eu as sinto” (Belo, 2010, p.59), o que 
lembra o poema de Fernando Pessoa, que ao se iludir com o amor, 
cria uma felicidade verdadeira, pois “Nem há felicidade falsa,//
enquanto dura é verdadeira” (PESSOA, 2016).

A dissimulação é para o poeta como o povo português lida 
com sua decadência, ressalta-se, nesse trecho, a associação Mar/
Fingimento/Pátria: 

É patriótico negar a nacionalidade 
aos naturais de um país vencido
que só buscou no mar razão de ser. Eu canto a
memória fugitiva como a água
que parece estender alguma mão de paz
sobre a ácida lâmina de um sabre
Gente amarela e morna amordaçada
domina esse país aonde a ironia
dissimula a impossível alegria
(BELO, 2010, p. 81)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A poesia de Ruy Belo parece mesmo entrelaçada com a poe-
sia de Fernando Pessoa, mostrando vários sinais de contato. Tra-
tando-se da temática Mar/Fingimento, Ruy Belo aprofunda sua 
concepção em relação ao seu antecessor, personificando o mar 
e o trazendo para dentro das pessoas, como também fazendo do 
fingimento uma norma estética. 

Um pouco menos de 30 anos após a morte de Fernando Pes-
soa, Ruy Belo repercute sua estética. Estando o mundo se diri-
gindo rapidamente para o cenário similar ao da época da morte 
do  primeiro (crise econômica, guerras), percebe-se que sua poesia 
continuará a reverberar na língua portuguesa por muito mais tem-
po ainda.
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O ENGAJAMENTO DO VENTO

Gabriel Rachwal1

Para investigar a ideia de um “engajamento do vento” na obra 
de Fiama Hasse Pais-Brandão, me valho, inicialmente, de um en-
saio da professora Patrícia da Silva Cardoso intitulado O olhar lím-
pido de Fiama. Neste trabalho, partindo da ideia de o quanto a sub-
jetividade, na modernidade, contamina o conceito de objetividade 
e do exemplo arisco do modo como Alberto Caeiro lida com isso, 
Patrícia percorre a obra de Fiama analisando alguns poemas de va-
riados pontos de sua obra e chega à ideia de que a poeta alcança a 
felicidade que não tiveram poetas como Fernando Pessoa, Álvaro 
de Campos e Ricardo Reis, qual seja, a do sucesso na aprendiza-
gem com o mestre Caeiro.

Sem querer que os olhares se turvem, gostaria ainda de adicio-
nar aqui a visada que Haquira Osakabe lança para a obra de Pessoa 
e, mais especificamente, para a posição em que vê o mestre Caeiro 
no drama em gente. Haquira considera que Caeiro vem corrigir a 
decadência a que a humanidade tinha chegado tendo como antí-
dotos para tal a sua objetividade e a sua noção de limite. É justamente 
a subjetividade e sua capacidade para adicionar às coisas imagens, 
pensamentos, lembranças, ideais e ânsias que Caeiro combate, bus-
cando que as coisas, para a percepção, coincidam consigo mesmas. 
Nesse sentido, diante daquele que lhe diz, no poema X de O guar-
dador de rebanhos, que o vento lhe fala “de muitas outras cousas / de 
memórias e saudades / E de cousas que nunca foram”, Caeiro não 
pode senão o rechaçar completamente:

Nunca ouviste passar o vento.
O vento só fala do vento.
O que lhe ouviste foi mentira,
E a mentira está em ti. (PESSOA, p. 213) 

Mas Caeiro não se detém na percepção de elementos da na-
1 Doutor em Letras pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). É professor no 
Centro Universitário Campos de Andrade e professor convidado do Programa de 
Pós-Graduação da UFPR.
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tureza e tira daí consequências para as relações entre as pessoas, 
havendo em mais de um poema que trata disso um interlocutor 
dotado de algum tipo de projeção ou projeto para a sociedade e 
que, justamente por essa adição que faz ao que é, será rejeitado por 
Caeiro. No poema XXXII é um “homem das cidades” que

Falava da justiça e da luta para haver justiça
E dos operários que sofrem,
E do trabalho constante, e dos que têm fome,
E dos ricos, que só tem costas para isso (idem, pp. 220-21)

Caeiro observará, na sequencia do poema, que mal o estava 
ouvindo, apesar de o seu interlocutor ter visto compaixão nas lá-
grimas que o poeta vertia. Ora, o tal homem das cidades incorre 
num equívoco ao menos duplo, do ponto de vista de Caeiro. Pri-
meiro, Caeiro, neste poema, julga que, justamente “todo o mal do 
mundo vem de nos importarmos uns com os outros, / quer para 
fazer bem, quer para fazer mal” (idem, p. 221), de modo que seu 
interlocutor de pensamentos caridosos é do tipo causador de mal 
para o mundo, depois, ainda, um segundo equívoco se daria por 
parte do homem a respeito do que sente Caeiro, já que o que fazia 
este chorar era pensar

(...) em como o murmúrio longínquo dos chocalhos
A esse entardecer
Não parecia os sinos duma capela pequenina
A que fossem à missa as flores e os regatos
E as almas simples como a minha. (idem)

A invalidação das lutas por haver justiça de que se falava ecoa 
no pensamento de Caeiro enquanto um impedimento de associa-
ção de imagens. O que o comove é o fato de que o murmúrio dos 
chocalhos que ouve lhe não parecia com a imagem dos sinos de 
uma capela. É o típico uso contraditório da linguagem por Caei-
ro, que cria a comparação para negá-la. Faz o que condena, mas 
apenas para se explicar. Sendo assim eficiente no seu enfrenta-
mento condenatório da subjetividade decadente que dá livre vazão 
à capacidade de flutuar por imagens, pensar o que não é e perder 
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objetividade e limite.
Sucintamente, então, pode-se ver no mestre Caeiro um tipo de 

engajamento do vento, mas de um vento que só fala do vento em 
oposição àquele vento mentiroso do homem das cidades, vento 
que falava de muitas outras cousas, assim como quer falar demais 
quem se importa com o outro. Haquira se espanta diante desse 
egoísmo devastador da noção de humanidade e considera tal uma 
face nada atraente do decadentismo, mas que, contraditoriamente, 
conduzirá à salvação que o Neopaganismo (tal como formulado 
por Antonio Mora) propõe, todo baseado em Caeiro.

Nos Poemas inconjuntos, num outro poema em que temos no-
tícias do tipo de interlocutor reformador social que já vimos no 
poema anterior, Caeiro diz:

Ontem o pregador de verdades dele
Falou outra vez comigo.
Falou do sofrimento das classes que trabalham
(Não do das pessoas que sofrem, que é afinal quem sofre).
Falou da injustiça de uns terem dinheiro,
E de outros terem fome, que não sei se é fome de comer,
Ou se é só fome da sobremesa alheia.
Falou de tudo quanto pudesse fazê-lo zangar-se.

Que feliz deve ser quem pode pensar na infelicidade dos ou-
tros!
Que estúpido se não sabe que a infelicidade dos outros é de-
les.
E não se cura de fora,
Porque sofrer não é ter falta de tinta
Ou o caixote não ter aros de ferro!

Haver injustiça é como haver morte.
Eu nunca daria um passo para alterar
Aquilo a que chamam a injustiça do mundo.
Mil passos que desse para isso
Eram só mil passos.
Aceito a injustiça como aceito uma pedra não ser redonda,
E um sobreiro não ter nascido pinheiro ou carvalho.

Cortei a laranja em duas, e as duas partes não podiam ficar 
iguais.
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Para qual fui injusto — eu, que as vou comer a ambas? (idem, 
p. 233)

Na visão de Caeiro, assim como lembranças, suposições e 
pensamentos se adicionam às coisas e as traem, também a não 
aceitação das injustiças faz o mundo (todo ele, o social incluído) 
não coincidir consigo mesmo. Um engajamento que não fosse o 
do vento dizendo apenas que é vento estaria fora de questão. As-
sustador convite à dissolução. Ainda pensando na associação de 
Haquira, essa faceta de Caeiro, com a apropriação dela que faz o 
filósofo Antonio Mora, chega a algum valor positivo que afirmar, 
vinculando este ao Deus-Criança cuja inocência barraria o sofri-
mento. Mas em vez de ir até tais considerações de Haquira, che-
guemos, finalmente a Fiama, que, conforme hipótese da Patrícia, 
obteria sucesso na sua aprendizagem com Caeiro.

No seu livro Cenas vivas (2000), um certo bucolismo de tipo 
caeriano se faz presente, ainda que um dos poemas já anuncie no 
título que “o bucolismo deixará de ser um canto”. Os sentidos do-
minam os poemas, o que chega mesmo a ser tratado frontalmente 
no poema “História literária”, analisado pela professora Patrícia e 
que merece ser aqui relembrado porque, me parece, nos introduz 
ao tipo de engajamento que se encontra em Fiama.

Dou graças a meus olhos
que apaziguaram o meu cérebro
estarrecido pela literatura.
Outrora era o poder das letras,
a beberagem, o filtro das sílabas
que brotavam em espiral
das páginas dos mestres insanos.
Era eu num alto poço, com o fundo
no topo inverso da minha cabeça,
a sorver o crânio dos antepassados.
Era eu, no mais dentro de uma britadeira
mental, a reunir a fragmentada
palavra una, ventre de todas as palavras.

Hoje ou agora, os meus olhos
são somente como o tacto: apalpam,
marcam, com a sua secreção,
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o rebordo de cada objecto, dos seres,
o limite de uma crónica dos dias. (BRANDÃO, pp. 631-32)

A britadeira mental a que se refere o eu-lírico encontra res-
sonância no tipo de pensamento que se adiciona à percepção das 
coisas e que era condenado por Caeiro. Essa britadeira caracteri-
za-se pela mediação, pelo acréscimo, e está em oposição aos olhos. 
Como se a literatura embotasse os sentidos. Enquanto vige a brita-
deira as palavras são como que um fim em si mesmo, buscando um 
ventre que é também palavra, consistindo a superação desse esta-
do numa simplificação dos olhos e da sua relação para com as coi-
sas que consiste justamente no reconhecimento dos seus limites. 
Os olhos, a partir de então, apalpam e marcam. Há uma passagem da 
palavra ao concreto. Se antes o eu estava encerrado numa quase-
-imagem labiríntica, abstrata, que nem a muito custo se consegue 
delimitar e cujos versos valem-se de oposições semânticas refor-
çadas pela ordenamento das palavras nos versos: “era eu num alto 
poço, com o fundo / no topo inverso da minha cabeça”, depois, 
devido aos olhos a que se está agradecendo, passa a ser possível 
situar-se, regressar ao concreto. Em termos caeirianos, talvez seja 
possível dizer que Fiama logra fazer as coisas coincidirem consigo 
mesmas e a sua “História literária” desemboca nos sentidos e não 
nas palavras.

Aqui uma pausa fática: estão ouvindo? Onde estaremos eu e 
os ouvintes agora? Estaremos oferecendo mais material às brita-
deiras mentais? Obsedados pelo “poder das letras”? Em que tipo 
de “história literária”?

O poema de Fiama a que quero chegar começa citando Sócra-
tes no diálogo Hípias Maior, de Platão. Eis mais uma bela oportu-
nidade para que se turvem os olhares e os ouvidos, para que com 
mais afinco nos lancemos nas atividades com a britadeira.

“Como se explica, Hípias, que os antigos sábios
todos se tenham afastado dos negócios públicos?”
perguntei, porque também eu calei
a minha voz pública de outrora. Cidade,
perdoa-me a ausência e o rancor,
perdoa que a minha voz agora
não nomeie os teus cais de embarque,
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a dor, miséria e cúpida opressão.
Ainda amo, neste exílio de paz, a mesma Paz.

Sábia, não sou. Calei-me porque
as memórias minhas e a voz sozinha
também pertencem ao Todo, em harmonia.
Ainda amo a pátria, feita de lugares, parentes,
dos próximos, e do vento, meu semelhante. (idem, p. 612)

Para a detecção do tal engajamento do vento a que me propus, 
saliento a identificação que há entre o eu-lírico e o vento, justa-
mente. Dos elementos enumerados entre os que compõem a pá-
tria, é o vento o único que recebe essa explicitação de identificação, 
notando-se, ainda, que todos nomeiam lugares e pessoas, elemen-
tos concretos que talvez a noção de pátria contrariasse pedindo 
que ao menos se incluísse algum tipo de caracterização abstrata. 
Pensando ainda na semelhança com o vento, me parece pertinente 
observar que a poeta situa-se fora da cidade, “neste exílio de paz”, 
e calada. Quer dizer então que se movimentou, deslocou-se, como 
o vento, não se comportando mais como outrora, mudando de lu-
gar e de atitude, sendo que tal atitude, ainda, caracteriza-se por um 
certo silenciamento. Não há aqui, por exemplo, uma manifestação 
sobre o que é que a levou ao exílio. Isso não está elaborado em 
pensamentos ou críticas dirigidas à cidade. O argumento vem do 
silêncio e da situação. O posicionamento é espacial (ou sensorial) 
antes de ser ideológico. Ela, como o vento de Caeiro, não diz do 
que poderia ser, diz do que é, do que ama, do rancor que tem. É 
bem verdade que pede perdão por não nomear mais a dor, como 
que a amenizar o efeito que tem aquela empáfia caeriana que pou-
co se importa com o outro e que espanta Haquira pelo abortamen-
to da humanidade que pode significar, mas está resoluta quanto ao 
estado das coisas, apresentando como justificativa a interação com 
o Todo que se faz pelas “memórias minhas” e a “voz sozinha”.

O título dessa comunicação quer chamar a atenção justamente 
para a destruição de uma certa noção de engajamento que se ope-
ra em Fiama. O que está sendo destruído aqui é um certo caráter 
produtivo, enfático, voluntarioso de engajamento. Abrem-se os 
flancos para acusações de ingenuidade ou absenteísmo. A imagem 
de ser como o vento pode, talvez, até ser considerado piegas, ima-
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gem “poética” no sentido estereotípico pode ter a palavra, e no 
entanto Fiama alcança um grau alto de turbulência ao exigir um 
engajamento que coincida consigo mesmo, que não seja adicio-
nado, projetivo, distintivo. Ainda que o sentimento de ingenuida-
de pese negativamente, talvez seja de considerar que justamente a 
inocência é caminho por onde Haquira vê uma positivação da via 
proposta por Caeiro e que o crítico designa como salvífica. Fia-
ma parece não sofrer com a ingenuidade e, simples, chegar a uma 
felicidade possível que é indissociável da limpidez dos sentidos e 
impossível se se estiver naquela posição de sorvedores de crânios 
alheios como que em circuito fechado, sem abertura para os olhos. 

Pode ser que um exemplo desse tipo de relação com o pensa-
mento/engajamento esteja em certos filósofos gregos a quem im-
portava mais viver o que pensavam do que escrever (cf. HADOT), 
sendo caso paradigmático o próprio Sócrates, personagem, e não 
autor, dos diálogos platônicos.

Encerro este texto com o poema de Fiama que fecha a parte 
intitulada “Elegíacos”, do mesmo livro Cenas vivas, chamando a 
atenção para o título do livro, que pode significar, penso, a passa-
gem das palavras a qualquer coisa além de uma literatura que seja 
tão-somente palavras, mas que encarne algo a mais. Tal passagem 
seria a conquista de Fiama, que mesmo com uma voz sozinha, 
mesmo através de memórias, exilada, mesmo assim, engaja-se. Tal 
engajamento consiste numa criação em que há continuidade irre-
vogável entre realidade e escrita e que leva a poeta a entender a 
condenação da própria escrita feita por Sócrates no Fedro. Se Caei-
ro precisa volta e meia explicar o porquê de fazer uso da lingua-
gem, tão traiçoeira que essa é para com a Realidade, Fiama parece 
encontrar uma paz mesmo quanto a isso numa escrita que não se 
explica e, por isso, coincide consigo mesma. Vamos ao poema.

NINGUÉM TANTO QUANTO SÓCRATES

Ninguém tanto quanto Sócrates desprezou
a escrita, por falaz instrumento,
disse-nos. Porque nos faria esquecer
o mundo, memorizado até ao fascínio,
pelos olhos e pela fala. Mas eu amo-o,
porque no Fedro o seu pensamento
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teve medo de perder a realidade,
se a muda mão duplicasse mesquinha
o esplendor dos dentes, da língua do palato.
Se o silêncio, que sempre colocámos
por detrás das órbitas, se esvaziasse
dos sons e das figuras que o preenchem. 
(BRANDÃO, p. 641)
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MORTE EM JERUSALÉM, DE GONÇALO M. 
TAVARES1

Gabriela Fujimori da Silva2

INTRODUÇÃO 

Jerusalém integra a tetralogia O Reino. Conjunto de quatro obras 
literárias do escritor Gonçalo M. Tavares, publicadas entre os anos 
de 2003 e 2007 em Portugal. O conjunto de livro, Um Homem: 
Klauss Klump (2003), A Máquina de Joseph Walser (2004), Jerusalém 
(2005) e Aprender a Rezar na Era da Técnica (2007), é também de-
nominado Livros Pretos, inclinando-se às temáticas de maldade e 
desencanto que predominam nas sintaxes narrativas. 

Este trabalho analisa com especificidade a terceira obra, ga-
nhadora do Prêmio José Saramago em 2005. O enredo de Jerusalém se 
passa em um período pós-guerra, apreendido por meio do resgate 
de memórias das atrocidades cometidas, especialmente durante a 
Segunda Guerra Mundial, e dos efeitos repercutidos ao longo da 
história.

Os horrores do Holocausto da década de 1940 são resgatados 
por meio da pesquisa da personagem Theodor Busbeck. Médico 
psiquiatra e pesquisador, homem que é metáfora da ciência, almeja 
construir um gráfico que evidencie as práticas do horror ao longo 
do tempo. 

Assim, ao mesmo tempo que a morte é escancarada no levan-
tamento de informações que remetem às práticas nos campos de 
concentração, as demais personagens vivenciam situações confli-
tantes em meio a um cenário violento, caótico e solitário. Todos 
entrecruzam-se na madrugada do dia 29 de Maio nas ruas de uma 
cidade de nome não identificado. 

No pano de fundo da obra está a guerra, os campos de concen-
1 Este trabalho faz parte da pesquisa de mestrado intitulada Representações da 
Morte em Jerusalém, de Gonçalo M. Tavares (Letras – UEM/ em andamento) sob 
orientação da Prof.ª Dr.ª Luzia Aparecida Berloffa Tofalini. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual 
de Maringá. Docente do Instituto Federal do Paraná – Campus Paranavaí. 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

639

tração que evidenciam o extremo da maldade humana, praticada 
com intervenção técnico-científica na matança de tantas pessoas. 
A inteligência do homem articulada na produção de equipamentos 
eficientes de extermínio, tais como as câmaras de gás, capazes de 
matar em grande quantidade. 

De outro lado, Jerusalém traz à tona personagens solitárias, 
angustiadas, doentes, plenas de dor e acocadas pela loucura. A 
maldade e a violência ocasionando o assassinato, o desespero da 
personagem Mylia diante de sua morte e a solidão absoluta em 
que se encontra; o vazio existencial remetendo Ernest Spengler à 
tentativa de suicídio. 

1. O HORROR DA GUERRA 

Theodor Busbeck é um conceituado médico psiquiatra que, 
além de exercer suas funções como médico, reservava parte de seu 
tempo a se dedicar a uma pesquisa. Ele pretendia construir um 
gráfico capaz de evidenciar a relação entre o horror e o tempo, a 
fim de perceber se o horror tinha certa estabilidade, se estava a di-
minuir com o passar do tempo ou a aumentar. Se a História estava 
a caminhar no bom ou no mal caminho. Busbeck “procurava na 
biblioteca documentos acerca dos campos de concentração, o seu 
modo de funcionamento”. (TAVARES, 1996, p. 37). 

Ao folhear livros em busca de informações sobre as ocorrên-
cias de horror ao longo da história da humanidade, o médico alme-
java descobrir o estado clínico da história. Como o homem vinha 
se comportando, se havia progresso ou não nesse percurso: 

A história do horror é a substância determinante da História; 
e qualquer História tem uma normalidade, nada existe sem 
normalidade. E tal como se vê nas folhas quadriculadas de 
um electrocardiograma a saúde ou a doença de um homem, 
eu verei no gráfico, resultado dos meus estudos, a saúde e a 
doença não de um único homem, não de um único indivíduo, 
mas dos homens no seu conjunto; do colectivo, da totalidade 
mais relevante e abjecto comportamento humano. Com esse 
gráfico perceberei por fim o que tantos quiseram perceber, 
isto, simplesmente: se a História está doente ou saudável, se a 
História caminha no bom sentido ou no mau, se há um pro-
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gresso no estado clínico, deixa-me falar assim, se há ou não 
melhorias no estado clínico da História, ou se, pelo contrário, 
o estado piora, se degrada, desenvolve infecções, fraquezas 
[...] (TAVARES, 1996, p. 48).

Na realização de sua pesquisa, Busbeck realizava análises, re-
colhia dados e compilava informações para tentar comparar nú-
meros de várias fontes. Em umas das ocasiões, fica atônito ao ver 
fotografias nas quais estavam registrados milhares de cadáveres – 
corpos pequenos, grandes, de mulheres, de homens, de crianças 
– empilhados como se não fossem humanos, tamanho o horror da 
situação capturada naquela imagem.  

como alguém que não olha para homens, mulheres e crianças 
reduzidos a ossos, mas sim para uma outra coisa, coisa mes-
mo, um outro material, uma outra substância [...]; não era da 
nossa espécie, eram de outra: da espécie que sofrera de tal 
forma o horror que se distanciara definitivamente da marca 
humana [...] (TAVARES, 1996, p. 40).

Em uma das fotos analisadas pelo médico-pesquisador haviam 
mais de mil corpos. Aquelas pessoas nem chegaram a experimen-
tar as câmaras de gás ou crematórios, pois morreram antes, de 
fome. Essas memórias que vão sendo resgatadas na pesquisa evi-
denciam o Holocausto como a própria e particular história de hor-
ror no extermínio de milhares de pessoas. De fato,

[...] morriam não na qualidade de indivíduos, quer dizer, 
de homens e de mulheres, de crianças de adultos, de ra-
pazes ou de raparigas, bons ou maus, bonitos ou feios, 
mas reduzidos ao mínimo denominador comum da 
vida orgânica...: morriam como gado, como coisas que 
não tivessem corpo nem alma, ou sequer um rosto que 
a morte marcasse como selo (TAVARES, 1996, p. 128).

O sociólogo Bauman, em seu livro Modernidade e Holocausto 
(1998), evidencia que o desejo de não se rememorar o Holocausto 
e não querer encará-lo ocorre  exatamente pela possibilidade de 
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não ter sido uma aberração da civilização moderna, mas que tenha 
revelado o outro lado de uma mesma sociedade. Reproduzindo-se 
as palavras do sociólogo:

Suspeitamos (ainda que nos recusemos a admiti-lo) que o Ho-
locausto pode ter meramente revelado um reverso da mesma 
sociedade moderna cujo verso, mais familiar, tanto admira-
mos. E que as duas faces estão presas confortavelmente e de 
forma perfeita ao mesmo corpo. O que a gente talvez mais 
tema é que as duas faces não possam mais existir uma sem 
a outra, como verso e reverso de uma moeda (BAUMAN, 
1998, p. 26). 

Ao mencionar a quantidade exorbitante de seis milhões de 
mortes associadas à inserção de um método que intensificou esse 
horror, claramente evidencia-se o poder propiciado pelas inova-
ções oriundas do mundo moderno que, com o auxílio da ciência 
e da tecnologia, possibilitou a morte de forma ainda mais cruel. 
Aqueles que estavam a ser exterminados, na maior parte das vezes 
não sabiam que seriam mortos, remetendo às câmaras de gás que 
“sedutoramente chamadas de ‘banheiros’, eram uma visão bem-
-vinda depois de dias e dias imundos de vagões para gados” (BAU-
MAN, 1998, p.43 – grifo do autor).  

2. ANGÚSTIA E VAZIO EXISTENCIAL

Paralelo ao horror da Segunda Grande Guerra rememorado 
nas pesquisas de Theodor Busbeck, Mylia e Ernest Spengler, am-
bos esquizofrênicos, após terem suas vidas entrecruzadas no Hos-
pício Georg Rosenberg, vivem atormentados com as lembranças 
traumáticas do internamento, assim como são acocados pelos sen-
timentos de angústia, impotência, solidão e revolta. 

A temática da morte faz-se vivamente presente nas memórias 
do Holocausto e na vida problemática das personagens. Existên-
cias carregadas de adversidades, infortúnios diários que se sobre-
põem na vida de pessoas loucas ou beirando à loucura, traumati-
zadas, estigmatizadas, atulhadas de dor e desespero.

Mylia é uma das protagonistas do romance. Trata-se de uma 



642

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

figura anti-heroica. Esquizofrênica, vivia amedrontada pelas lem-
branças de Georg Rosenberg. Dentro de Georg Rosenberg, Ernest 
Spengler e Mylia envolveram-se. Tiveram uma relação sexual e, 
desse ato, ocorreu uma gravidez. Por conta do ocorrido, subme-
teram Mylia a uma cirurgia de esterilidade clandestina, o que lhe 
acarretou severas dores pelos anos que viriam. 

Aos quarenta e oito anos, Mylia já estava fora do hospício e 
com ela uma dor que a consumia. “Sentada numa cadeira des-
confortável pensava nas palavras fundamentais de sua vida. Dor, 
pensou, dor era uma palavra essencial” (TAVARES, 1996, p. 207). 

Temendo a morte, a personagem procura incessantemente 
uma igreja aberta na madrugada em que se passa a narrativa. Se-
gundo Morin (1988), diante do temor da morte, o homem ampara-
-se na busca pela imortalidade, por vezes, na salvação, que “implica 
igualmente a intervenção salvadora de um deus que arranca os 
homens à morte” (MORIN, 1988, p. 186).

[...] há anos não escutava aquela voz, o nojo que sentiu 
ao ouvir de novo o diretor do Georg Rosenberg. [...] 
Todo o resto do dia foi desagradável. A voz daquele 
homem permaneceu nos seus ouvidos, perturbando-a 
como uma substância; quatro ou cinco vezes Mylia pôs 
o dedo indicador no ouvido como que para limpar algo. 
“Filho-da-puta!” murmurou (TAVARES, 2006, p. 208).  

A dor consumia Mylia e, diante da angústia e desespero, ela 
buscava a existência de um ser supremo capaz de mitigar o sofri-
mento de morte. “O certo é que eram quatro da manhã e ainda 
não descansara um minuto. Fechar os olhos quando se tem medo 
de morrer?” (TAVARES, 2006, p. 207). O medo da morte, o medo 
mais humano e possivelmente o mais universal.

A personagem amedronta-se diante da possibilidade de sua 
morte. Os médicos já haviam alertado que nada poderia ser feito. 
Mylia vivia atormentada pelas terríveis lembranças do hospício, 
que tanto causam-lhe dor física como emocional. Há uma angústia 
vinda de seu passado e que domina o momento presente, o que re-
sulta em uma vida desesperançada, repleta de medos e desespero.  

Edgar Morin (1988, p. 186), quando fala da relação do homem 
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com a morte, enuncia que diante do temor da morte, o homem 
ampara-se na busca pela imortalidade, por vezes, na salvação, que 
“implica igualmente a intervenção salvadora de um deus que arran-
ca os homens à morte”. Freud (2010, p. 83) também discute que 
há uma busca pela bondosa Proteção Divina que atenue o medo 
dos perigos da vida e ofereça justiça. “[...] a instituição de uma 
ordem moral universal assegura o cumprimento da exigência de 
justiça que com tanta frequência deixou de ser cumprida na cultura 
humana”.

 Por sua vez, Ernest Spengler também é marcado pelas lem-
branças de Georg Rosenberg. Pela relação que teve com Mylia 
foi duramente perseguido, piorando ainda mais a vida dentro do 
Hospício. Quando se viu fora do horrendo lugar que vivera anos, 
Ernest não conseguia adequar-se à vida como antes; já não tinha 
forças para a vida cá fora. 

A personagem Ernest apresenta-se como um homem fadado 
a tristeza de uma existência violada. Desrespeitada no hospício, 
onde o anulavam inteiramente, inclusive vedando-lhe o direito de 
ser pai. “[...] os tratamentos no Georg Rosenberg amansavam os 
músculos; [...] Havia assim uma brutalidade incompetente no cor-
po de Ernest: aquilo que deseja agarrar foi durante muito tempo 
agarrado, aquilo que quer empurrar foi empurrado muitas vezes” 
(TAVARES, 2006, p. 174). 

Os danos que foram causados no Hospício continuavam a 
atormentá-lo. Nada havia ou surgia para compensar a vida de Er-
nest, que tinha uma existência que tentava ser tolerável. 

[...] havia nele, Ernest Spengler, apenas a marca do menos, 
do que lhe faltava em relação aos outros humanos, e nada do 
outro lado para compensar ou atenuar [...]. Inconscientemen-
te todos exigiam algo a mais: uma carga positiva forte, uma 
invenção inesperada, uma mulher que se encontra; ou filhos, 
pelo menos [...]. Mas não havia filhos (TAVARES, 2006, p. 
183). 

As relações humanas que faltam a Ernest Spengler compactu-
am com a sociedade moderna na qual impera o individualismo e a 
existência é atrelada ao poder econômico. Na busca em adequar-se 
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às novas formas de vida, o homem é acometido por um vazio 
existencial, ao perceber que o meio social está ausente de relações 
humanas autênticas. Kark Marx escreveu sobre a problemática da 
ordem social e as razões do suicídio:

As doenças debilitantes, contra as quais a atual ciência é inó-
cua e insuficiente, as falsas amizades, os amores traídos, os 
acessos de desânimo, os sofrimentos familiares, as rivalidades 
sufocantes, o desgosto de uma vida monótona, um entusias-
mo frustrado e reprimido são muito seguramente razões de 
suicídio para pessoas de um meio social mais abastado, e até 
o próprio amor à vida, essa força enérgica que impulsiona a 
personalidade, é frequentemente capaz de levar uma pessoa 
a livrar-se de uma existência detestável (MARX, 2006, p. 24).

Nesse contexto de solidão e sentimento de incapacidade é que 
surge em Ernest o desejo de suicídio: “[...] a janela tinha espaço 
suficiente para um corpo, e seu corpo queria agir, entrar pelo que 
parecia cada vez mais uma sedução violenta da arquitectura, da dis-
posição do mundo em relação a um simples homem que, naquela 
noite – 29 de Maio – não consegue dormir” (TAVARES, 2006, p. 
215-216). 

A janela era sedutora para a personagem angustiada e revol-
tada. Um espaço convidativo que poderia por fim a todos aque-
les sentimentos que o atormentavam. Para Ernest, a morte soava 
como solução para todo o contexto opressor que vivera e para os 
traumas que lhe restaram. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura, em sua capacidade plurissignificativa, trata de as-
suntos que são universais, inerentes à vida humana. Inevitavelmen-
te o texto literário dialoga com a realidade e a ressignifica, contri-
buindo em favor da sua construção. 

Na obra Jerusalém, de Gonçalo M. Tavares, está refletido o lado 
amargo e sombrio da humanidade, assim como o ambiente hostil 
que é criado pelo próprio homem. A ficção revela as relações fra-
cassadas, a sociedade fragmentada e, principalmente, o lado malé-
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fico do homem que vem à tona e fere, machuca, mata o outro em 
prol de um pensamento perverso de superioridade. 

O cenário de maldade e violência que compõe a sintaxe nar-
rativa traz à tona as mazelas e a perversidade do mesmo homem 
que, extraordinariamente progride em descobertas científicas e ao 
mesmo tempo as utiliza na realização de atos horrendos que vem 
marcando a história da humanidade, tal qual o genocídio nos cam-
pos de concentração ocorrido na Segunda Grande Guerra.

Em Jerusalém as representações de morte estão atreladas às cir-
cunstâncias mais agressivas e violentas; seja no contexto de guerra, 
no desespero de uma existência angustiante e a tentativa de sui-
cídio, ou mesmo a loucura e aflição de quem não tem a que ou a 
quem se agarrar, como ocorre à personagem Mylia, que desampa-
rada e plena de dor, anseia pelo amparo divino. 
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A CONSTRUÇÃO DO INTERLOCUTOR 
AMOROSO EM AS NOVAS CARTAS 

PORTUGUESAS

Gabriela Silva1

No início, já antes de tudo a ser dito, quando todas as frases de 
Fragmentos de um discurso amoroso fizerem determinado sentido em 
nosso imaginário e possamos conjugar cada enunciado de Roland 
Barthes ao nosso papel e configuração amorosa, ele nos diz: o dis-
curso amoroso é hoje de uma extrema solidão. Essa solidão emer-
ge da ausência que consagramos ao interlocutor amoroso, seja ele 
de que gênero for. Apetece-nos que tenhamos quem nos ouça, 
quem nos leia, quem nos espere. A literatura, que se constitui no 
sistema autor - obra - leitor, anuncia que somos parte de um todo 
indissociável. Não existimos sem o outro, e mesmo Eco a chamar 
por Narciso, mesmo que nossa voz ecoe no vazio, ainda sim, fala-
mos esperando que nos decifrem.

Esse discurso amoroso se instaura das mais diferentes formas, 
é preciso, portanto que façamos uma escolha: recortamos das 
ideias de Roland Barthes, as que nos calham melhor, as quais pre-
enchem o sentido que desejamos para entender, ou melhor, para 
conseguirmos perceber a construção do intelocutor amoroso em 
as Novas cartas portuguesas(NCP)2.

Já de início nas cartas, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Hor-
ta e Maria Velho da Costa, indicam-nos um caminho a seguir, o da 
própria literatura, pois que ele é uma longa e interminável carta 
a um leitor. Esse leitor, somos nós: para cada um a carta - essa 
que a literatura se propõe ser - é lida da maneira mais particular e 
singular possível. Tomamos por mensagem, como lição ou ainda 
abertura de um problema a ser resolvido na existência de cada 
um, o significado que a obra nos apresenta ou o significado que 
apresentamos à obra, pois somos nós que lhe atribuímos a carga 
semântica:
1 Doutora em Teoria da Literatura pela PUCRS. Bolsista PNPD - Capes em 
Literatura Comparada na URI - Universidade Integrada do Alto Uruguai e Missões.
2 Usaremos NCP, abreviação de Novas cartas portuguesas nas referências das citações 
ao longo do texto.
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Pois que toda a literatura é uma longa carta a um interlocurtor 
invisível, presente, possível, ou futura paixão que liquidamos, 
alimentamos ou procuramos. E já foi dito que não interes-
sa tanto o objeto, mas antes a paixão; e eu acrescento que 
não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu 
exercício.( NCP,1975, p. 9)

A obra, publicada em 1972, resgata como mote Sóror Mariana 
Alcoforado, freira de um convento em Beja, que se apaixona por 
um cavaleiro francês, o Conde de Chamilly, ou Noel Bouton de 
Chamilly. As cartas que são ao todo cinco (publicadas em 1669 
por Claude Barbin3) iniciam com um amor esperançoso, munido 
de um sentimentalismo acentuado. Ao longo da escrita das car-
tas, Mariana vai aumentando sua desilusão a respeito do provável 
encontro com o amado. Ela pede demonstrações do amor do ca-
valeiro - sentido-se como de fato estava sendo, não correspondi-
da no valor e na intensidade do sentimento. O lirismo das cartas, 
conectando poesia e uma capacidade imensa de expressão, bem 
como a exaltação do ser amoroso - lembra-nos Luís de Camões e 
seu “para tão longo amor tão curta vida” - tornam-nas referência 
de romantismo e paixão. Da clausura, encerrada sob o judo da reli-
gião e da família, Mariana é representação da opressão do domínio 
patriarcal, do condicionamento ao casamento ou a vida religiosa, 
ela esboça nas suas cartas a noção de amor que nos compraz: um 
amor como sonho, como salvação. O “eu” construído por Maria-
na Alcoforado é um sujeito de dúvidas - “indeciso ventre virgem” 
(NCP, 1975, p.38/39), de um futuro incerto, terrivelmente preso à 
pátria e a ausência de liberdade, ao memo tempo, esse eu deposita 
no sonho, na ficção das cartas, a idealização da liberdade, amorosa, 
religiosa e familiar:

Não sei por que te escrevo, Bem vejo que nada mais terás por 
mim do que compaixão - e essa não a quero! Enfureço-me 
contra mim própria quando penso em tudo quanto te sacrifi-
quei, perdi a reputação, expus-me ao furor dos meus paren-
tes, à severidade das leis deste país para com as religiosas, e à 
tua ingratidão, que me parece a maior de todas as desgraças.( 

3 O autor das cartas possivelmente tenha sido Gabriel de Guilleragues, o que é 
desconsiderado pelas autoras de as Novas cartas portuguesas, que atribuem a autoria 
apenas a Mariana Alcoforado.  
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ALCOFORADO, 2007, p. 36)

É esta Mariana, isolada e desiludida, com a voz abafada entre 
as paredes de um convento, sem poder viver seu desejo, sexuali-
dade e amor que as “três Marias” - como ficaram conhecidas as 
escritoras - resgataram em as Novas cartas portuguesas:

Deste já apaixonante exercício - provar que Mariana nunca foi 
mais que seu convento e que o senhor de Chamilly apenas lhe 
foi pretexto de vir escrevendo ao nosso encontro - a casa das 
mulheres de ciência e prosa e o nome aceite, que são sem de-
finir-se por ou para algum desejo e sempre contra? Se o exer-
cício da paixão tens por maior que o seu (convívio) comérico 
trágico, se dizes sem cegueira que o objecto e Mariana sim, 
se escrevendo intra-muros, e Mariana não, se gemendo intra-
-braços, onde repousas de ti, diz antes nós (que aqui prevejo), 
diz onde encontras paz fora de ti, tu que jamais desaforas ou 
desatinas - como és tu? Com quem, senão a mãe em ti (isto?) 
te inventas? ( NCP, 1975,p.38)

O apaixonante exercício, a retomada da história de Sóror Mariana 
Alcoforado, vai além da hipertextualidade que lhe é peculiar, as 
escritoras preenchem espaços destinados à imaginação de todos 
os leitores, sobre o amor, sobre tantas outras histórias como as da 
freira, sobre mulheres de todas as épocas. Ao resgatarem Mariana, 
convergem expectativas de uma liberdade de direito e negada às 
mulheres. O desejo é a recorrência em ambas as obras. No adjetivo 
“novas” que precede às cartas portuguesas, não é apenas o gênero 
epistolar que se renova e abrange outros gêneros, como a poesia 
e as narrativas breves, mas é o sujeito que escreve as cartas e a 
quem elas se dirigem. Não temos mais a freira reprimida encerrada 
entre as paredes mudas do convento, nem um cavaleiro que em-
pertigado pela própria virilidade volta as costas à amante. Segundo 
texto que apresenta o projeto Novas cartas portuguesas 40 anos depois, 
realizado por diversos pesquisadores de diferentes universidades 
dos Estados Unidos, Portugal, Brasil, entre outros, a obra das três 
autoras aborda questões que são pertinentes à política contempo-
rânea como “a guerra e os conflitos, a violência, a discriminação, 
a feminização da pobreza, a(ausência de) liberdade, a colonização 
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do copor político e a imigração, enre muitas outras questões(...) ( 
Novas Cartas Portuguesas 40 anos depois4, 2009).

Maria Graciete Besse em seu ensaio “As novas cartas portu-
guesas e a contestação do poder patriarcal” comenta:

A publicação de Abril de 1972, em plena primareva marcelista 
de as Novas cartas portuguesas um livro assinado por três escri-
toras já conhecidas no espaço literário português, funcionou 
como um acto político de alto valor simbólico que provocou 
uma reação feroz por parte da censura fascista: acusadas de 
pornografia e ultraje à moral pública, Maria Isabel Barreno, 
Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa viram o seu livro 
retirado do mercado e descobriram-se a braços com um pro-
cesso judicial a que só a pressão dos movimentos feministas 
internacionais e sobretudo a Revolução dos Cravos permiti-
ram pôr termo. (BESSE, 2006, p. 16)

É portanto, neste momento que se consagra a voz de uma nova 
Mariana, que traz à baila, retomada em seu espírito primordial, a 
sexualidade, a não maternidade e o poder dividido com o masculi-
no. São nas linhas das cartas, poemas e narrativas das autoras que a 
voz de Mariana emerge, lúcida, enebriada pela possibilidade de ser 
lida e liberta - “por vezes agressiva, despudorada, formando um 
vasto panorama sobre o estatuto das mulheres no imenso cortejo 
do seu infortúnio histórico.” (BESSE, 2006, p. 16). Publicado em 
tempos de uma extrema censura ditatorial, a obra híbrida em gê-
neros e sentidos (120 textos ao todo), tornou-se um marco na luta 
feminina contra o sistema patriarcal opressor. É por sua natureza 
uma obra de resistência. É também nessa mudança de perspectiva, 
de uma remetente à contragosto isolada do mundo, pra três vozes 
que se colocam através de cartas diversas, recortes das cartas de 
Mariana, partes de diários, poemas e histórias contadas sobre mu-
lheres de diferentes tempos que se constroem as Novas cartas por-
tuguesas - configurando-se como uma ressignificação do feminino. 
Para Maria Graciete Besse:

A pluralidade das vozes narrativas desenvolve pacientemente 
a teia de diversos percursos femininos, enraizados na relação 

4 Projeto disponível em http://www.novascartasnovas.com/

http://www.novascartasnovas.com/
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problemática de Mariana Alcoforado e Chamily nas referên-
cias à mãe ou a irmã de Mariana, à amiga D. Joana de Vas-
concelos, mas encontamos também discursos que nada têm a 
ver com a paixão da freira de Beja, inscrevendo-se antes num 
espaço social bem definido, como a emigração ou a revolta 
juvenil e introduzidos, respectivamente, pela carta de uma 
mulher da aldeia do Carvalhal, dirigida a seu marido, emi-
grante no Canadá, e pela carta de uma universitária de Lisboa 
endereçada a seu noivo, desertor, propondo assim a afirma-
ção de vivências múltiplas e singulares. (BESSE, 2006, p. 17)

Também, Nelly Novaes Coelho em “O discurso em crise na 
literatura portuguesa feminina” comenta:

Ai está a consciência da nova mulher, que se quer força trans-
formadora, mas ainda se vê sem “norte”. E nesse sentido 
as “três Marias” alertam o leitor que não é por saudosismo 
(nostalgias), que se identificam com a Mariana do passado; 
nem com a intenção de derrubar um poder político (“vingan-
ças”) que elas dão voz à sua revolta. Mas sim, visando algo 
mais profundo, algo inaugural que se dará na própria mulher, 
quando ela puder emergir do caos em que se desagrega o 
sistema patriarcal. (COELHO, 1999, p.122)

“Está decretada a gravidade desta empresa. O que farei con-
vosco será grave, ainda que para tanto haja que rir-me. Ou, como 
hoje, nem tanto.” (NCP,1975, p.39). Na gravidade da experiência é 
que esse novo interlocutor é engendrado. E ele varia: tantas vezes 
é a própria Mariana - chamada do silêncio da clausura para ouvir 
sobre o amor ou sobre a liberdade desejada - também as próprias 
escritoras umas às outras, ou os leitores que desconheciam histó-
rias como as que são contadas e ainda o sujeito amoroso, desejado 
por Mariana. Ainda Nelly Novaes Coelho lembra: “Não é por aca-
so que as “três Marias” escolheram o gênero carta, aquele que se 
dirige diretamente a um determinado interlocutor (à Sociedade ou 
às próprias mulheres?)”(COELHO, 1999, p. 123).

Roland Barthes em Fragmentos de um discurso amoroso, fala do co-
ração: “esta palavra vale para todo o tipo de movimentos e desejos, 
mas o que é constante é que o coração se constitui de um objeto 
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de dom - quer ignorado, quer rejeitado.” (BARTHES, 2003, p. 91). 
Em as Novas cartas portuguesas, esse coração, que se encontra frag-
mentado em todas as cartas que compõem o conjunto - “Em voz 
uníssona (em falas que embaralham a escrita, sem se idenficarem 
individualmente), as “três Marias” investem contra todos os valo-
res consagrados pela Tradição)” (COELHO, 1999, p. 121), não é 
mais um coração que não se permite desejar, sentir além da cama 
da cela, além do hábito e das histórias que negam o desejo e o 
prazer:

Porque meu amor o silêncio a que me votas (de votos, eu já 
estou presa: mordaça posta), silêncio que devoro de angústia. 
Se de ti não me alimento, o que me aguarda?
Desculpai o desvario, desculpai-me a ânsia, não era essa a 
função desse bilhete, nem foi ele ditado por amor, mas antes 
imposto pela urgência de lhe pedir que venhais ver por coisa 
tão urgente e grave que não posso mais esperar, pois cada dia 
passado de maior susto me tomo, sem saber como resolver 
uma situação que não só a mim cabe resolver. (NCP, 1975,p. 
64)

Depois ainda anuncia: “ Evitarei juro, as súplicas, a ironia, a 
memória, meu amor. (NCP, 1975, p. 64), o que de acordo com 
Nelly Novaes Coelho vai contra a Tradição (já comentado aqui) 
ao enunciar temas como a “a pureza, o interdito ao sexo, o horror 
ao corpo, a proibição do aborto, o silêncio sobre o prazer do sexo 
(...)” (COELHO,1999, p. 122).

Trangressoras as Novas cartas portuguesas anunciam uma nova 
forma de comportamento feminino, esse novo coração, como nas 
palavras de Barthes, uma nova conduta que resultará numa outra 
voz - “Que homem que me efabula, recuso.” (NCP,1975, p. 89). 
Para Barthes, a conduta é uma forma diferente de responder as 
colocações do sujeito amoroso. 

O discurso amoroso, diz Barthes, é ordinariamente : “um man-
to liso que adere à Imagem, uma luva extremamente macia que 
envolve o ser amado. É um discurso devoto, bem comportado. 
Quando a Imagem se altera, o manto de devoção se rasga: um aba-
lo derruba minha própria linguagem.”(BARTHES, 2003, p. 23). A 
alteração da “imagem” em as Novas cartas portuguesas é a percepção 
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do papel do interlocutor  - a imagem da mulher submissa e obe-
diente aos dogmas religiosos e às ordens familiares, a negação do 
corpo, silenciamento da voz e apagamento da identidade. O outro 
interlocutor  - a Sociedade - como lembra Nelly Novaes Coelho é 
o próprio gênero masculino e suas diversas formas de opressão ao 
feminino. As mulheres de as Novas cartas portuguesas, falam sobre si 
e para si mesmas, revestindo a nova imagem com o “manto liso” 
da liberdade e do desejo. Anna M. Klobucka em O formato mulher 
- a emergência da autoria feminina na poesia portuguesa, comenta da di-
ferença entre a mulher como objeto de representação no universo 
ficcional masculino e a mulher representada por ela mesma, como 
em as Novas cartas portuguesas:

Sabe-se, entretanto que a subjectividade feminina, mesmo em 
função específica das suas relações para com a linguagem e o 
discurso literário, tem sido ao longo dos séculos, objecto de 
numerosas contribuições ao espaço da “circulação comunitá-
ria” das ideias. Nestas contribuições, maioritariamente pro-
feridas por homens, competia-lhes o papel de sujeito repre-
sentado, enquanto o protagonismo autónomo de mulheres 
como sujeitos representantes, tanto de si mesmas e do mundo 
circundante como do próprio processo de representação, his-
toricamente se via ou impedido ou marginalizado. ( KLOBU-
CKA, 2009, p. 42)

Esse silêncio tributado à imagem da mulher apagada pelo uni-
verso masculino e sem autonomia da voz, insurge-se tomando 
para si o direito às decisões quanto ao seu destino, às suas escolhas 
sexuais e possibilidades sociais. Ainda Anna Klobucka, em  “Con-
siderai, irmãs minhas: as negociações de parentesco e comunidade 
entre as Lettres portugaises e as Novas cartas portuguesas”, comenta que

A tradução do discurso monofónico da paixão individual, 
veiculado nas Lettres portugaises, para o discurso polifónico da 
comunidade apaixonada nas Novas cartas portuguesas produz 
efeitos complelos no que concerne às fórmulas de relação 
(seja ela familiar,amorosa e/ou comunitária, homo - ou hete-
rossocial) que se estabelecem entre os sujeitos e personagens 
intervenientes nestes textos. (KLOBUCKA, 2012, p.44)
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O que é particularmente interessante no pensamento da es-
tudiosa é que converge para a associação à Imagem evocada por 
Barthes, a mudança que acontece, não é apenas  do destinarário 
do discurso amoroso, mas também o emissário e a mensagem, 
conforme comentado também por Nelly Novaes Coelho. Essas 
mulheres emergem da voz de Mariana. Não é mais o discurso mo-
nofônico, como lembra Anna Klobucka, mas vozes múltiplas que 
em conjunto assumem para si, a tarefa de discutir o papel do femi-
nino, conjugando-o como passado romantizado da freira:

É nesta volta do amor à história e a política, veio a visita 
de fundo ao nosso intercâmbio porque desentulhamos o que 
de assustador temos para nós - e porque não «pacto com o 
demónio», se dessacralizado, desmisitificado, se soubermos 
«o diabo que temos na mão»? - e o que de assustador, mons-
truoso, equívoco, nos cometerão os outros - lembremo-nos, 
sim que um negro extremista é já respeitável, mas que uma fe-
minista é vituperada, assustadora do ainda indiscursível, incó-
moda, ridícula, mesmo para os cavaleiros de toda a libertação 
- talvez seja o primeiro caminho para desmontarmos nossas 
circunstâncias históricas e políticas. (NCP, 1975, p. 108)

Nós, leitores, somos também esse novo interlocutor amoroso, 
a quem é necessário contar  o que se escondia na clausura, a in-
felicidade de Sóror Mariana, a família opressora e que a entendia 
como uma vergonha pelo amor ao cavaleiro e a contrariedade ao 
destino imposto. Aqui, nas cartas das três autoras, uma nova Ma-
riana se alicerça, uma mulher que conta quando o desejo a invade 
- “ Exercício do corpo paixão, exercício da paixão na sua causa.” 
(NCP, 1975, p.49), ansioso corpo feminino pelo contato com o 
amante e da culpa imposta por Chamilly que assina a carta como 
Noel:

Secai essas lágrimas que sei de despeito e não de amor; recusai 
invenções de tão pouco engenho e arte que indignas são de 
vossa inteligência que muita é e de mais para mulher.
Mas se sinceras forem vossas palavras e temores, tranquili-
zai-vos: estais tão prenha de vós própria, Mariana, que jamais 
vosso ventre engendraria outra vida que não a vossa e a vossa 
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ainda e sempre. (NCP, 1975, p.72)

Há um desejo latente em toda a obra das “três-Marias”, o de-
sejo do não-silêncio. A cada novo texto se apresenta uma voz dife-
rente de uma mulher sedenta pelo toque, pelo amor, pela liberda-
de. Uma liberdade que independe do masculino, esse silêncio - da 
voz usurpada pelo masculino - e suas regras de comportamento e 
ordenação, fluem na pluralidade que são as Novas cartas portuguesas. 
O corpo toma essa nova dimensão, é o espaço da identidade, da 
manutenção do desejo e do prazer sexual feminino. As histórias 
contadas tem como protagonistas moças, freiras, bruxas, todas 
mulheres que silenciaram ao que lhe era imposto e que nunca fo-
ram consagradas como dignas de sentar-se à mesa dos cavaleiros. 

O anonimato das cartas, sem nomear a autora de cada tex-
to, a inderteminação de cada voz, é também uma nova forma de 
perceber o feminino, a voz de uma é a voz de todas, uma vez que 
nitidamente o mote da luta no mundo real é também o ficcional: a 
liberdade e a igualdade. Não é um sentimento de ódio direcionado 
a um novo Noel, mas sim à ideia de subjugar o outro, de lhe coibir 
o desejo e o amor: “ Eis o ódio, outro principal elemento do amor. 
Amor cujo objecto nunca será em si a principal causa, mas apenas 
o motivo, o ponto de partida, jamais o único ojectivo ou o mesmo 
o fulcro, o outro. (NCP, 1975, p. 10)

Roland Barthes em Fragmentos de um discurso amoroso fala do obs-
ceno do amor: “desacreditada pela opinião moderna a sentimen-
talidade do amor deve ser assumida pelo sujeito amoroso como 
uma transgressão que o deixa sozinho e exposto: por uma revira-
volta de valores, é justamente essa sentimentalidade que constitui 
o obsceno do amor.”(BARTHES, 2003, p.269). E é também o que 
legitima o interlocutor amoroso em as Novas cartas portuguesas:

E se não acredito em mim o amor como sentimento total-
mente verdadeiro a ser a partir da minha imperativa neces-
sidade em inventá-lo (logo já ele é verdadeiro, mas tu não), 
recuso-me a negá-lo no entanto pois na realidade existe, é 
em si mesmo: vício, urgência, precipício, enquanto tu serves 
de motivação, de início, de peça envolvente em que te arrasto 
neste muito maior prazer em me sentir apaixonada que em 
amar-te. Neste meu muito maior prazer em dizer que te amo 
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do que na verdade em querer-te. (NCP, 1975, p.11)

Resistência e insurreição, necessidade e urgência, as Novas cartas 
portuguesas é uma leitura amorosa, em que a empatia por Mariana se 
renova em cada texto do livro. A submissão amorosa, alegoria da 
submissão politíca e social feminina, é repensada através de um eu 
que aponta para a a liberdade sexual, amorosa e social:

De Mariana tirámos o mote, de nós mesmas o motivo, o 
mosto, a métrica dos dias. Assim inventamos já de Mariana o 
gesto, a carta, o aborto; mãe que as três tivemos ou nunca lha 
damos. A acusamos, recusando-nos a ilibá-la por fraqueza, 
cobardia, fazendo dela uma pedra a fim de a atirarmos aos 

outros e a nós próprias. (NCP, 1975, p. 88) 

“Não existe em Portugal texto de semelhante teor, antes e de-
pois das cartas”, afirma Isabel Allegro de Magalhães em “Os véus 
de Ártemis: alguns traços da ficção narrativa de autoria femini-
na”, ensaio publicado na Colóquio Letras de 1992. Rompimento 
necessário ao começo de uma reestrutura do pensamento social 
e cultural português e ocidental: uma nova semântica - pela sua 
gênese intertextual e conjugadora de diferentes tempos. Também 
Ana Luísa Amaral em “Literatura e Mundo em Novas Cartas Portu-
guesas: o Azulejo dos Tempos”, comenta:

É ainda um livro que partindo das cinco cartas de Sóror Ma-
riana Alcoforado e percorrendo a história literária portugue-
sa, desde a poesia trovadoresca até a contemporaneidade, e a 
história literária ocidental, reflecte sobre o lugar da literatura; 
um livro que problematiza o espaço ocupado pelo cultura he-
gemónica e pelo discurso hegemónico e as possibilidades de, 
deserarquizando-a, inscrever e dar voz às margens. (AMA-
RAL, 2013, p. 11)

“Ó seis patinhas sonsas de nós três caminhadeiras, considerai 
cá hoje e abri-vos - nós para nós e eles. Considerai a clausal pro-
posta, a desclausura, a exposição de minenas na roda, paridas a 
esconsas da matriz de três.” (NCP, 1975, p. 13). Moiras, tecelãs de 
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novas vidas e tramas, de um fio que se põe mais puro e mais firme: 
a ideia da evocação e trabalho daquelas que são as Novas cartas por-
tuguesas e a ideia daquelas que se dedicaram a escrevê-las. E fazem 
isso de maneira poética, reconstruindo percursos e preenchendo 
vazios, os vão das cartas de Sóror Mariana, as lacunas que até hoje 
nos incomodam e assombram: o amor negado, a liberdade cerce-
ada, a ideia osbcurecida de que somos propriedade e sobretudo a 
palavra que nos foi tirada quando temos tanto a escrever e dizer: 
posso sentar-me à tua mesa cavaleiro? Mas sim, queres tu, homem 
que não és meu senhor ou dono e feito de igual matéria, sentar-te 
à minha mesa?

Retomando a ideia da intertextualidade, Maria Graciete Besse 
esclarece:

(...) o livro afirma-se como um palimpsesto, na medida em 
que a sua superfície esconde níveis de significação mais pro-
fundos, equacionando modernidade e tradição. Com efeito, 
ao estabelecer relações com as famosas Cartas de Mariana Al-
coforado, o texto moderno propõe uma palavra circular onde 
se conjugam dois tempos (passado-presente), dois espaços 
(interior-exterior) e dois universos (real-imaginário), solici-
tando frequentemente a dinamização de discursos oriundos 
da oralidade, da tradição lírica, de obras anteriores autoras 
(...).(BESSE, 2006, p. 17)

Quanto à sua função e necessidade tanto na ideia da constru-
ção de um novo interlocutor, para uma nova voz do feminino as 
Novas cartas portuguesas são pungentes e evocativas: “(...) Novas cartas 
portuguesas pode ser apontado como o momento de uma viragem 
na literatura portuguesa produzida por mulheres, na medida em 
que funda uma libertação que passa pelo acesso à consciência e a 
criação (...)” (BESSE, 2006, p.20). “Como acaba um amor - Como 
então, ele acaba?” (BARTHES,2003, p. 143), ou “Como imaginar 
um amor num mundo tão torto?” pergunta uma das Marias numa 
das cartas. Pergunta Roland Barthes em Fragmentos de um discurso 
amoroso. Ele não acaba, ele se modifica, se transforma ao longo 
do tempo e pelas transformações dos próprios amantes. Frente às 
modificações que se impunham como necessárias no panorama 
político português que era ambiente da produção das Novas car-
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tas portuguesas, como a construção ou o caminho para a percepção 
feminina do próprio feminino os textos das três Marias configu-
ram-se como um marco determinante na literatura portuguesa do 
século XX, nomeadamente no período que precedeu a Revolução 
dos Cravos não matam o amor mas o repensam, ressignificando-se 
como participantes do jogo amoroso, como enunciadoras de uma 
novo diálogo, agora sob a égide da igualdade.  
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O GRANDE MAIA: TOMÁS DE ALENCAR E A 
POLÊMICA ENTRE EÇA DE QUEIRÓS E BULHÃO 

PATO.

Gisele de Carvalho Lacerda1

João Gaspar Simões aponta Os Maias, de Eça de Queirós, 
como a mais perfeita obra de arte criada em Portugal depois de Os 
Lusíadas. Nesta, as questões apresentadas e a figuração das perso-
nagens são mais estabilizadas e definidas. Trata-se do aperfeiçoa-
mento e amadurecimento de muitas ideias elaboradas por Eça em 
seus romances de cunho realista/naturalista.

De fato, a confecção da obra prima de Eça de Queirós levou 
dez anos e esse percurso foi marcado por profundas negociações 
do autor, já então consagrado, e seu editor Ernesto Chardron. 

Em abril de 1880, Os Maias ainda não estava concluído. A ideia 
para a obra seria que ela fosse um romance de 300 páginas com 
publicação para abril daquele mesmo ano. Curiosamente, as con-
dições impostas pelo autor eram de que Os Maias fossem, primei-
ramente, publicados no Diário de Portugal, podendo ser remetido 
também para o Brasil.

Com o atraso para ser publicada, Eça que cobrava soluções a 
seu editor, acabou por transformar a novela em um romance de 
dois volumes e este processo de arrasta-se um pouco mais devido 
à omissão na resposta de seu editor, Chardron quanto à publica-
ção da mesma. Oito anos correriam antes da obra ser finalmente 
publicada.

Neste momento, Eça sabia ter em mãos um enredo fabuloso 
que, conforme explica em carta à Ramalho Ortigão, não poderia 
ser dispensado em folhetins.  Por esta ocasião foi publicado O 
Mandarim, para que, nas palavras de Eça, pudessem “pacientar os 
leitores” do Diário de Portugal.

Em 1882 era esperado que Chardron editasse o romance, mas 
o mesmo não aconteceu e este efeito era desastroso para Eça que 
já se sentia “sem paixão” para terminar o romance, “sem gosto e 
1  Graduada em Letras (UCB), Mestre em Literatura  Portuguesa (UFF).  Contato: 
giclacerda@gmail.com 
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sem veia” o que o tornava, ainda nas palavras do autor, “vago e 
difuso”.

Esse processo de publicação se arrasta um pouco mais com 
a morte de seu editor em 1885, ficando o processo de edição e 
publicação da mesma sob a responsabilidade de Jules Genelioux e 
Mathieu Lugan.

O romance é finalmente publicado, sendo este o último que 
Eça viu impresso. A obra foi posta à venda em 1888, tendo nova 
tiragem em 1903. Estima-se, baseado em dados dos editores, que 
houve quinze anos para se esgotar uma edição de 5.000 exempla-
res desta obra prima queirosiana.

Sobre a recepção da obra entre os seus contemporâneos, o au-
tor sempre teve mais empatia com o público brasileiro do que com 
os portugueses. Sabe-se que a visão decadentista de sua obra nem 
sempre foi aceita em Portugal. Dentre estes insatisfeitos destaca-se 
Pinheiro Chagas, desafeto de Eça desde a primeira publicação de 
As Farpas em 1871.

O primeiro momento em que é citado o nome de Pinheiro 
Chagas e a relação deste com Eça de Queirós, foi ainda em 1865 
por ocasião da Questão Coimbrã, a polêmica causada entre litera-
tos portugueses. Pinheiro Chagas apoiava a Escola do elogio mú-
tuo conduzida por Antônio Feliciano de Castilho em oposição ao 
grupo de estudantes de Coimbra, dentre os quais Eça de Queirós, 
Antero de Quental e Teófilo Braga.

Castilho, logo após escrever a ácida crítica sobre os estudantes 
de Coimbra defensores da ideia nova, foi quem escreveu o pos-
fácio do Poema da Mocidade de Pinheiro Chagas, igualmente ro-
mântico e adepto de uma visão literária tradicional, academicista 
e formal; o oposto do que era combatido por Eça e seu grupo do 
Cenáculo.

No meio literário as obras de Pinheiro Chagas são inexpres-
sivas, o autor ganha algum destaque pelo jornalismo literário que 
desempenha, o que veio a celebrizá-lo na altura.

Muito deste sucesso junto ao público deve-se à sentimentali-
dade, característica portuguesa de seu tempo, que discorre em seu 
trabalho inicial: seja ele no teatro, historiografia, novela, poesia e 
mesmo política. 

O que havia de divergente entre Eça e Pinheiro Chagas era, 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

661

sobretudo, o olhar em relação ao progresso (ou atraso) de Portugal 
em relação a outros países europeus. O olhar sobre as coisas por-
tuguesas de Eça era, na opinião de Pinheiro Chagas, falso.

Inclusive há uma referência de Chagas dizer, ironicamente, que 
ao ler artigos de Eça sentiu-se deprimido e tentou buscar o sui-
cídio, mas recordou-se de buscar auxílio nos livros “escritos no 
tempo em que ainda não era moda temo-nos na conta da gente 
mais estúpida que Deus deitou ao mundo”.

 Na Conta destes livros, citava António Feliciano de Casti-
lho, Júlio Diniz e Bulhão Pato, não escondendo sua admiração a 
este último. Compreende-se a sua indignação ao acreditar ver tão 
prestigioso poeta caricaturado em Os Maias na figura de Tomás de 
Alencar.

O patriotismo exacerbado e fortemente ligado ao passado é 
uma das razões pelas quais Eça reprova os escritos de Chagas. Em 
relação à Os Maias, Pinheiro Chagas escreve uma crítica no Jornal 
do Comércio do Rio de Janeiro (01/01/ 1889) na qual sugere que 
Tomás de Alencar seria uma referência caricatural do poeta ultrar-
romântico Bulhão Pato, autor do célebre romance A Paquita, poe-
ma narrativo dedicado a Alexandre Herculano, seu grande amigo.

O nome de Bulhão Pato hoje sobrevive graças à polêmica en-
volvendo Eça de Queirós e a obra Os Maias e a resposta deste 
em uma carta a Carlos Lobo D’Ávila às Sátiras a ele remetidas 
por Pato. Outra referência curiosa pela qual sobrevive o poeta, é 
a associação do seu nome a iguarias gastronômicas tipicamente 
portuguesas: por seus dotes culinários divulgados em livros de es-
pecialidade, inspirou uma receita de amêijoas.

Raimundo António de Bulhão Pato, um dos representantes do 
ultrarromantismo português, se destacou pelos seus poemas, sen-
do influenciado por Lamartine e Byron. Colaborou com jornais e 
revistas, dentre os quais: O Panorama e Revista Universal Lisbonense. 

Tendo convivido com Almeida Garret, Alexandre Herculano, 
Latino Coelho, Gomes da Silva, Antero de Quental e Gonçalves 
Crespo, dedicou-se também à tradução, vertendo para o português 
duas obras de Shakespeare (O Mercador de Veneza e Hamlet), 
Saint Pierre, Lamartine e Victor Hugo.

 Em relação à possível semelhança com Tomás de Alencar da 
qual Bulhão Pato se sentiu vítima, possivelmente tenha sido pelo 
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fato de que ambos são poetas ultrarromânticos e pela descrição de 
Tomás de Alencar em um terceiro momento de Os Maias, em que 
ele já aparece grisalho e decadente: 

“muito alto, todo abotoado numa sobrecasaca preta, com 
uma face escaveirada, olhos encovados, e sob o nariz aquili-
no, longos, espessos, românticos bigodes greisalhos; já todo 
calco na frente, os anéis fofos de uma grenha muito seca ca-
íam-lhe inspiradamente sobre a gola; e em toda a sua pessoa 
havia alguma coisa de antiquado, de artificial e de lúgubre”. 
(QUEIRÓZ, 2001, p. 162)

A Sátira, bem como a publicação da carta de Eça de Queirós  
consultada por mim, encontra-se no arquivo digital da Biblioteca 
Nacional de Portugal. Cota L-69960-v.

Em O Grande Maia Bulhão Pato critica a obra queirosiana, não 
vendo nesta utilidade enquanto arte literária para Portugal. Eça de 
Queirós na perspectiva de Pato desprestigia a arte em terras por-
tuguesas ao presentear obras como Os Maias, alvo de sua crítica e 
também outras já publicadas tais como O Crime do Padre Amaro e O 
Primo Basílio, de cunho realista/naturalista, uma vez que a estética 
abraçada por Eça também é alvo de seu ataque.

Considera estas obras imorais e inadequadas, sobretudo, às 
mulheres: 

“Fraldiqueiro saltão, tu dizes às inglesas
O que  dizes no livro às nossas portuguesas?” (PATO, p.7)

Outra questão pelo autor da Sátira inadmissível é o fato de 
Eça de Queirós, na altura Cônsul na Inglaterra, retratar em terras 
distantes as mazelas de seu país para depois publicá-las nacional-
mente: 

“Das brumas d’Inglaterra, ó bravo patriota
Brindas o teu país, chamando-lhe idiota.” (PATO, p. 7)

Finalmente, se defende da acusação atribuída a si:
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“Vens de Bristol aqui para te banquetear
Nas casas que, escrevendo, ousaste calumniar!
E á irmã, e aos dois irmãos, 
Deixaste-los morrer,
Sem que na despedida, os três podessem vêr
O brazão do seu berço, o irmão, a sua glória!” (PATO, p. 8)

Sobre a resposta de Eça de Queirós a O Grande Maia, de Bu-
lhão Pato: carta a Carlos Lobo D’Avila. Na cota da BNP consta de 
14 páginas a ser publicada no Jornal O Tempo cujo objetivo seria, 
segundo Eça, “desfazer publicamente uma lenda que foi exertada 
sobre sua obra” (QUEIRÓZ, p. 9  )

Soube da crítica de Pinheiro Chagas cujo título era Bulhão Pato 
e Eça de Queirós em um jornal do Rio de Janeiro, O País. (Acredito 
que essa crítica realmente tenha sido publicada em dois jornais 
diferentes, pois há duas referências, a primeira citada por Eça e a 
do Jornal do Comércio com o título de Os Maias). O teor do artigo 
era sobre o fato de Bulhão Pato ter recebido de Eça de Queirós 
uma injúria em prosa, tal injúria seria caricaturá-lo em Os Maias, e 
a desforra de Bulhão se encontra na Sátira O grande Maia.

Era janeiro de 1889 e Eça afirma que desconhecia a ofensa e o 
artigo vindos do “simpático autor da Paquita”.(QUEIRÓZ, p. 10 
) Ironicamente, se espanta de que ele não tenha conhecimento de 
algo de tão grande eco e efeito literário que ele julga ter a Sátira de 
Bulhão Pato.

Compreende que esta é algo pessoal e não um simples conflito 
de escolas, em que Pato, provinciano, entendendo que na arte exis-
tem apenas as bandeiras do romantismo e do realismo, viesse em 
defesa própria defender o romantismo da qual era adepto.

Sabe da Sátira pelo fato de que Chagas a declarou como pes-
soal. Ainda ironicamente, ao receber a notícia Eça diz que pensou 
na alegria que o autor da Paquita sentiu ao se ver retratado em sua 
obra.

“‘Ser retratado’ n’um romance ou n’uma comédia constitue 
ha muito, como V. sabe, caro amigo, a mais decisiva eviden-
cia de celebridade. Desde Aristophanes que poe Sócrates em 
Scena nas Nuvens – até Pailleron que retrata Caro no Monde 
ou l’on S’ ennuie, sempre a personificação d’um comtempo-
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raneo aparece como a definitiva consagração da sua impor-
tância na Sociedade, na política ou nas Lettras.” (QUEIRÓZ, 
p. 12)

Cita ainda casos em que ilustres escritores viram seus nomes 
entrarem para a imortalidade através da homenagem a eles pres-
tada, sendo o fato de figurar em um romance ou drama, a glória 
suprema, principalmente daqueles que, nas palavras de Eça, veem 
“essa celebridade murchar e desfolhar-se.”  Logo, ser retratado 
trouxe a Bulhão Pato um “contentamento inefável.”

Não compreende, portanto, a Sátira  que tinha como única 
finalidade  criar alarido:

“ A Satyra vem, assim estudente e alardeada, para que o 
público  saiba, creia que houve realmente um retrato, e que 
tão grande é ainda a situação do poeta , na literatura do seu 
tempo, tão penetrante a sua influência no mover das idéias, 
que um artista se decidiu prestar-lhe esse preito summo que 
a Arte através dos séculos tem concedido a todos os ilustres 
desde Sócrates, o divino até Morny, o mundano” (QUEI-
RÓZ, p. 12)

Eça entende que Bulhão, ao ver-se retratado na obra de nove-
centas páginas, está em estado de êxtase lendo, relendo Os Maias e 
“sorrindo beatificamente como ídolo perante o incenso.” (QUEI-
RÓZ, p.14)

Embora sendo doloroso, cabe a Eça nesse momento, desfa-
zer o equívoco: Tomás de Alencar não era afinal, a personificação 
de Bulhão Pato. Uma vez que para retratar uma pessoa deve-se 
conhece-la de modo “íntimo e miúdo” e esta intimidade ele não 
possui, nem superficialmente, com o poeta.

“(...) Nada sei da sua vida, dos seus costumes, das suas opi-
niões. Nunca provei da sua cosinha. E acrescentarei mesmo, 
(já que a defesa me impõe esta confissão dolorosa que me 
acabrunha) – que quasi não provei da sua melhor poesia! Por 
circunstâncias inexplicáveis, e que me vexam, eu nunca li a  
Paquita” (QUEIRÓZ, p. 15)
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Nas linhas que se seguem o autor apresenta a real inspiração 
de seu personagem: um provinciano da antiga geração românti-
ca. Esta pessoa, ainda segundo Eça, também tinha o seu “longo 
bigode romântico embranquecido pela idade e amarelecido pelo 
cigarro, como n’Os Maias.” (QUEIRÓZ, p. 15), a diferença de 
Pato é que este poeta que inspirou Alencar nunca escreveu versos 
profissionalmente. 

Nunca escreveu livro de versos para ser publicado, seus versos 
limitavam-se aos jornais. Ao ver este poeta, por toda a sua maneira 
de entender a vida e o mundo, afirma Eça sentir nele a encarnação 
do lirismo romântico e o retratou primeiramente em O Crime do 
Padre Amaro: Trata-se de Carlos Alcoforado.

Este tipo caricaturado, explica, pareceu-lhe tão real que apenas 
teve o cuidado de transportá-lo a Os Maias, criando para este um 
ambiente que o transportasse ao feitio de Lisboa, acrescentando-
-lhe logo o horror literário ao naturalismo, uma das principais ca-
racterísticas de Alencar.

“Era d’elle a solenidade de Alencar. D’elle a voz cavernosa e 
lenta (...) e é bem petulante que alguém tente á força encafuar-
-se dentro d’estas nobres qualidades, e procure resplandecer 
perante a multidão com o brilho que ellas irradiam, repetindo 
assim a fabula sempre grotesca e sempre irritante da gralha 
que se reveste com as pennas melhores do  pavão!” (QUEI-
RÓZ, p. 17)

Questiona a certeza de Bulhão Pato em ver-se retratado na 
personagem. Acrescenta que tais características que tanto Chagas 
quanto Pato associam entre Alencar e o autor da Paquita são insus-
tentáveis: bigodes e gestos efusivos, que caracterizam o poeta e a 
personagem queirosiana, são características genéricas.

Condena a afirmativa de Chagas de que que Alencar tem em 
comum com Pato o fato de andar sempre puxando a pera e reci-
tando maus versos. Afirma, em sua defesa, que Alencar não tem 
pera e que seus versos realmente não têm qualidade, mas atribuir 
essa característica a Bulhão Pato seria desqualificar a sua obra, que 
Eça confessa desgraçadamente nunca ter lido a Paquita, mas acre-
dita não ser a obra inferior ao Poema da Mocidade de Pinheiro 
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Chagas.
Acredita que a acusação das Sátiras é insusceptível: os traços 

exteriores de Alencar – ter bigodes, “cometer” versos, gesticular 
largo e saber os modos de cozinhar o bacalhau seriam suficientes 
para que um número considerável de portugueses vibrasse igual-
mente Sátiras contra si.

Eça tem curiosidade de saber, em defesa de sua personagem e 
ao conjunto de qualidades e defeitos com que foi construída, “des-
de a carraspana até ao cavalheirismo” (QUEIRÓZ, p. 19) o que 
sustentaria a ideia de Bulhão Pato se ver tão facilmente retratado.

Eça finaliza sua exposição concluindo que tais explicações fo-
ram necessárias para mostrar que não há nada em comum entre 
Bulhão Pato e Tomás de Alencar além dos “traços literários pelos 
quais um poeta romântico é sempre parecido com outro poeta 
romântico”.

Se Bulhão Pato chamava tais qualidades para si, seria em busca 
de glória própria e publicidade e finalmente Eça faz um pedido 
ao poeta “o meu intuito final lhe com esta carta é appellar para a 
conhecida cortesia do auctor da Satyra e rogar-lhe o obséquio ex-
tremo de se retirar de dentro do meu personagem.” (QUEIRÓZ, 
p. 21)

Em resposta à Sátira, que Eça diz não ter lido, sabendo apenas 
o que Pinheiro Chagas dela escreveu, e isto lhe basta.

Acredita ter esgotado o assunto, largamente explicado e coloca 
neste um ponto final, sem futuras sátiras, elegias e protestos ou 
queixumes que o levem a dedicar-lhe uma linha ou honrá-lo com 
um só pensamento.

Tomás de Alencar tem em si algo de caricatural que foi feito 
intencionalmente por Eça de Queirós. Na crítica e na caricatura de 
Alencar há muito de um ataque a valores culturais ultrapassados 
que já não se sustentam em virtude das novas correntes literárias 
vigentes, como é o caso do naturalismo, que Eça procurava reivin-
dicar para a sua obra.

Alencar, porém, é muito mais do que um simples personagem 
caricatural e tem importância para o fluxo narrativo de Os Maias. 
Há um aprofundamento na construção da personagem que per-
mite ao leitor compreender sua ascensão no romance de tal modo 
que, apesar dos conflitos de gerações, como é exemplo a geração 
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romântica defendida  pelo personagem e a ideia nova, naturalista,  
defendida por Ega, faz com que este reconheça em Alencar, con-
siderando seu percurso na obra como o único português genuíno 
em meio à artificial Lisboa. 
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OS VISCOS DA (AUTO)BIOGRAFIA NAS CARTAS 
DA GUERRA, DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES1

Graziele Maria Valim2

A obra Cartas da Guerra é a reunião de missivas, quase diárias, 
enviadas por Lobo Antunes à sua primeira esposa entre 1971 e 
1973, quando ele combateu em Angola, na fase final da Guerra 
Colonial portuguesa. O livro foi organizado pelas filhas do casal, 
Maria José Lobo Antunes e Joana Lobo Antunes, que prefaciam a 
obra. No prefácio, as filhas asseguram a seus leitores que a esco-
lha da publicação não foi delas e nem do pai, mas da mãe, Maria 
José. Esta pediu que, após a sua morte, as cartas fossem lidas e 
publicadas pelas filhas, e assim foi feito. Além das quase trezentas 
cartas publicadas, há fotos de alguns dos aerogramas originais e de 
algumas fotografias trocadas pelo casal.

O objetivo desse estudo é de demonstrar a aproximação entre 
o sujeito que se evidencia na obra D’este viver aqui neste papel descripto: 
cartas da guerra, com aquele presente nos três primeiros romances 
de António Lobo Antunes, considerados autobiográficos pela crí-
tica. Acreditamos que a obra de cartas do autor, assim como seus 
três primeiros romances, assumem um caráter híbrido quando pa-
recem, ao mesmo tempo, serem livros (auto)biográficos, onde há 
a presença de memórias de guerra, críticas à sociedade tradicional 
portuguesa e a respeito de obras lidas, além de um profundo traba-
lho e experimentações com a linguagem. Aliado aos traços (auto)
biográficos que respingam nessas quatro obras, evidencia-se que o 
mesmo “eu” da enunciação presente no livro de missivas de Lobo 
Antunes, mescla-se à figura do autor empírico e também, ao nar-
rador dos primeiros romances.

As experiências que o autor particularmente viveu na guerra de 
Angola, estão refletidas em várias de suas obras, mas é nas três pri-
1 Este trabalho faz parte da pesquisa de mestrado intitulada O espelho de si, o 
amálgama com a página – uma leitura de Deste viver aqui neste papel descripto: 
cartas da guerra e dos romances iniciais, de António Lobo Antunes (PUC-SP/
CAPES), sob orientação da Prof.ª Dra.ª Diana Navas.
2 Doutoranda em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP).
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meiras – Memória de Elefante (1979), Os Cus de Judas (1979) e Conheci-
mento do Inferno (1980) – que o leitor consegue perceber, com mais 
veemência, a presença do autor empírico. Na primeira, Memória 
de Elefante, há um narrador com vocabulário barroco metafórico 
que, além de buscar a si mesmo, realiza críticas sociais e fala prin-
cipalmente da dor da separação de sua mulher e de suas filhas, fato 
este confessado, anos mais tarde, pelo próprio autor em uma de 
suas entrevistas a María Luisa Blanco (2002), tratar-se de algo que 
aconteceu em sua vida privada. No segundo livro, Os Cus de Judas, o 
escritor parece complementar o primeiro ao falar mais profunda-
mente sobre a guerra e a crueldade a qual o narrador foi submetido 
por vinte e sete meses em que esteve a serviço de seu país. Nessa 
narrativa, o autor faz uso de uma escrita totalmente fragmentada, 
a todo instante tentando compreender a si e aos outros. E não 
muito diferente, em Conhecimento do Inferno, Lobo Antunes retrata a 
vida de um psiquiatra totalmente descrente de si e de sua profissão 
devido aos vários traumas que sofreu desde sua ida para a guerra 
até começar a exercer suas atividades como psiquiatra no Hospital 
Miguel Bombarda, quando de seu retorno.

Durante a leitura dos romances supracitados, é possível per-
ceber que há um continuun entre as histórias, isto é, o narrador, ao 
voltar da Guerra de Angola, encontra-se sozinho, remoendo os 
fragmentos de vida que lhe restou, perambulando por lembranças, 
rememorações que jogam com o presente e passado, buscando 
reordenar, entender a perturbação que se instaurou em sua vida: 
“Porque será que continuamente me recordo do inferno, inter-
rogou-se ele: por de lá não ter escapado ainda ou por o haver 
substituído por outra qualidade de tortura?” (ANTUNES, 2009, p. 
107-108). Fato este que também se faz presente na obra Deste viver 
aqui neste papel descripto: cartas da guerra (2005). Nela há um narra-
dor com as mesmas características que o das primeiras obras, que, 
apesar de estar na guerra, também encontra-se sozinho, longe de 
sua família, amigos, imerso em destruições físicas, emocionais, pa-
trimoniais, que vê, como os demais narradores, a literatura como a 
única pedra de salvação e consolo existencial. 

Partindo desse pressuposto, e somado a elementos comuns 
presentes nos quatro livros, evidencia-se que há a prsença de um 
mesmo narrador, ou melhor, de um “eu” ficcional que perpassa 
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por essas obras de António Lobo Antunes. Além disso, embora 
as obras aqui estudadas sejam consideradas, por alguns críticos, 
como autobiográficas ou autoficcionais, ao adentrarmos os estu-
dos dos principais teóricos desses gêneros como Philippe Lejeune, 
Serge Doubrovsky, Leonor Arfuch nota-se que nem os romances 
ou a obra de Cartas, deixam-se apanhar por gêneros já consagra-
dos. Tomemos como exemplo a obra os Cus de Judas (2010), a qual 
relata, assim como em Cartas da Guerra (2005), a solidão, o medo 
e o contato de ambos os narradores e também, possivelmente, do 
autor empírico, com a morte:

[...] descíamos do Luso para as Terras do Fim do Mundo, em 
coluna, por picadas de areia, Lucusse, Luanguinga, as compa-
nhias independentes que protegiam a construção da estrada, 
o deserto uniforme e feio do Leste, [...] descíamos para as 
Terras do Fim do Mundo, a dois mil quilómetros de Luan-
da, Janeiro acabava, chovía, e íamos morrer, íamos morrer e 
chovia, chovia, sentado na cabina da camioneta, ao lado do 
condutor, de boné nos olhos, o vibrar de um cigarro infinito 
na mão, iniciei a dolorosa aprendizagem da agonia. (ANTU-
NES, 2010, p. 36)

27.1.1971

[...]
E depois veio o inferno, ou inferno maior, o sétimo inferno 
inversamente comparável ao 7º céu de Maomé: agarraram em 
nós e meteram-nos em camionetas de carga para os 500 km 
minados que separam Luso de Gago Coutinho [...] a camio-
neta em que eu seguia, a última (por sorteio) partiu a direção, 
a uma velocidade considerável, e esmagou-se numa vala. Éra-
mos 21: três braços partidos, 2 pernas, várias outras lesões 
sortidas [...].
Isto é o fim do mundo: pântanos e areia. A pior zona de 
guerra de Angola: 126 baixas no batalhão que rendemos, em-
bora apenas com dois mortos, mas com amputações várias. 
(ANTUNES, 2005, p. 29)

Em ambos excertos os narradores experienciam uma história 
vivida por muitos, mas que, possivelmente, era conhecida por pou-
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cos, possivelmente devido ao inerente silenciamento que as guer-
ras tendem a causar em seus combatentes e ao monitoramento pe-
las quais as cartas passavam antes de serem enviadas aos rementes. 
Nos trechos acima, o entrelaçamento do real com a ficção torna-se 
evidente, entretanto, não são apenas relatos que os narradores es-
tão fazendo de si mesmos, mas antes, a sensação de impotência, 
desespero, medo e estarrecimento dos sujeitos que se encontra-
vam em combate, aliado, como é comum em Lobo Antunes, ao 
rebuscado trabalho com a linguagem. 

Não muito diferente, temos a mesma relação de fatos e a mes-
ma linguagem do narrador das cartas e do romance Conhecimento do 
Inferno (2006), comprovando o continuum da história dos narradores 
das obras:

eram homens corajosos e altivos enganados por uma propa-
ganda perversa, pelas garantias cruéis, pelas promessas men-
tirosas do regime, e eu costumava conversar com eles, à tarde, 
nas suas casas de adobe, acocorados num tronco, olhando a 
mancha branca do quartel no alto [...] (ANTUNES, 2006, p. 
18)

Quero que saibam que estes rapazes são formidáveis de de-
dicação e de coragem. [...] O ambiente é óptimo por causa 
deles, do seu espírito de sacrifício e da sua coragem, e eu não 
posso senão tentar imitá-los o melhor que sei. (ANTUNES, 
2005, p. 97)

Por meio dessas evidências o leitor, menos experiente, poderia 
acreditar então, que as obras, por mesclarem fatos ficcionais aos 
experienciados pelo autor empírico, como a guerra em os Cus de 
Judas (2010), o divórcio e a ausência da mulher amada em Memória 
de Elefante (2009), somadas às entrevistas concedidas pelo autor, 
poderiam tratar-se de autoficção. Entretanto, ao mergulharmos 
nas definições propostas por Doubrovsky, Lejeune, Diana Klinger 
e mesmo, Leonor Arfuch, verificamos que elas não sustentam as 
obras aqui estudadas, pois, embora Lobo Antunes jogue com fa-
tos reais: histórias que particularmente viveu na guerra e também 
como marido, pai, médico, e dando seu nome para alguns de seus 
personagens, o autor não faz disso o centro norteador de seus 
textos. A presença do nome próprio, tão questionada pelos leitores 
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e por alguns críticos, nada mais é, do que um jogo entre realidade 
e ficção, que causa uma interpelação no leitor, e tende “a condu-
zir o autor ao nível anónimo e massificado das suas personagens 
comuns, que podem chamar-se Antunes, ou António, como ele...” 
(SEIXO2002, p. 490). Como exemplo, vejamos o trecho de Conhe-
cimento do Inferno, no qual o autor brinca com seu nome:

O psiquiatra varreu as considerações dos discípulos com as 
costas da mão e sorriu: [...]
- O António não quer dizer o que está a sentir?
Os chinelos de lona apertavam-me os pés, os testículos comi-
chavam. Alguém me roubara a roupa, os atacadores, o cinto. 
A costura do pijama doía-me nos rins.
- Sou médico – informei num murmúrio. – Sou médico aqui. 
Trabalhámos juntos, participámos juntos em reuniões comu-
nitárias, herdei doentes teus.
- Actividade delirante actividade delirante actividade delirante 
– grasnou o cachimbo num júbilo insuportável.
[...]
- Introjecta por incapacidade de competir. Este homem é 
uma personalidade oral.
- Oral ou não vamos dobrar-lhe a dose – resolveu o psiquiatra 
premindo a campainha.
- Sou médico, estou inscrito na Ordem, pago as quotas – [...] 
os remédios do hospital capam um exército inteiro, transfor-
mam as pessoas em tristes bois castrados e pacientes, mugin-
do na cerca a sua mágua mansa [...] Não quero ser boi, não 
quero ser legume, não quero deitar-me lá fora ao sol como 
os cadáveres dos desatres alinhados nos carris. (ANTUNES, 
2006, p. 122-123 – grifos nossos)

Dessa forma, podemos perceber que a intenção de Lobo An-
tunes não é a de criar uma escrita calma, na qual seus leitores sen-
tem-se descansados e acolhidos. Antes, “um impressionante mo-
saico de situações, com recuos e adiantamentos, que se sucedem 
em ondas vertiginosas” (GOMES, 1993, p.55). O autor cria um 
espaço de reflexão, no qual há a dissolvição da própria ideia de 
autobiografia ou autoficção, e exige de quem lê atenção e inves-
tigação, para desmantelar o imenso puzzle imposto por narrativas 
que subvertem, não somente a linguagem, mas os gêneros.



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

673

REFERÊNCIAS

ANTUNES, António Lobo. Os Cus de Judas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Obje-
tiva, 2010.

______. Memória de Elefante. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
______. Conhecimento do Inferno. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.
______. D’este viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra. Lisboa: Dom 

Quixote, 2005.
ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contem-

porânea. Tradução de Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.
BLANCO, María Luisa. Conversas com António Lobo Antunes. 2ª ed. Lisboa: 

Dom Quixote, 2002.
GOMES, Álvaro Cardoso. A Voz Itinerante. São Paulo: Edusp, 1993.
KLINGER, Diana Irene. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor 

e a virada etnográfica. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007.
LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rosseau à Internet. Jovita 

Maria Gerheim Noronha. (Org.). Tradução de Jovita Maria Gerheim 
Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: UFMG, 
2008.

SEIXO, Maria Alzira (org.). Dicionário da obra de António Lobo Antunes. Lis-
boa: D. Quixote, 2008.

______. A. Os Romances de António Lobo Antunes. Lisboa: D. Quixote, 2002.



674

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

PREDESTINADO E PRECITO: O USO DE 
PERSONAGENS ALEGÓRICAS A FAVOR DA 

CATEQUIZAÇÃO JESUÍTICA

Isabel Scremin da Silva1

Estabelecido no Brasil ainda criança, o português Alexandre 
de Gusmão (1629-1724) fez parte da Companhia de Jesus – res-
ponsável pela expansão e manutenção do catolicismo além-mar 
– e, como jesuíta, criou o primeiro internato brasileiro, localizado 
na Bahia. Além disso, foi autor de diversas obras catequéticas, al-
gumas provavelmente utilizadas com seus alunos, a fim de lhes 
guiarem nos dogmas católicos; entre elas: Escola de Belém, Jesus nas-
cido no Presépio (1678), História do Predestinado Peregrino e de seu irmão 
Precito (1682), Meditações para todos os dias da semana pelos exercícios das 
potências da alma, conforme ensina Santo Inácio (1689), Rosa de Nazaré 
nas montanhas de Hebron, a Virgem Nossa Senhora na Companhia de Jesus 
(1715), Eleição entre o bem e o mal eterno (1720), O Corvo e a Pomba da 
Arca de Noé no sentido alegórico e moral (1734) e Árvore da Vida de Jesus 
Crucificado (1734). 

Desse amplo repertório, destaca-se a história dos irmãos Pre-
destinado e Precito – considerada a primeira novela alegórica em 
língua portuguesa (FREITAS, 2011) –, organizada em uma nova 
edição por Massimi (2012). A primeira informação concedida pelo 
jesuíta, antes mesmo da dedicatória e das licenças, explicita o sen-
tido moral da narrativa – em uma tentativa, comum às novelas ale-
góricas do período (AUGUSTO, 2010), de orientar o leitor, do iní-
cio ao fim da obra, para o segundo sentido implicado na alegoria: 
“Na qual, debaixo de uma misteriosa parábola, se descreve o sucesso feliz do 
que se há de salvar [Predestinado] e a infeliz sorte do que se há de condenar 
[Precito]” (MASSIMI, 2012, p. 57). A “misteriosa parábola” tra-
ta, portanto, de dois caminhos paralelos, embora diametralmente 
opostos, distribuídos em seis partes – de, em média, dez capítulos 
–, correspondentes aos momentos das caminhadas dos irmãos. 

1 Graduanda em Letras – Português Bacharelado – pela Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). E-mail: isabelscremin@gmail.com. Orientador: Prof. Dr. 
Marcus De Martini.

mailto:isabelscremin@gmail.com


Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

675

Saindo do mesmo lugar, Gerson (em hebraico, “desterrado”), Pre-
destinado e Precito iniciam jornadas irreversíveis: o primeiro parte 
para Belém, cidade do desengano; seguindo para Nazaré, casa da 
religião; para Bethânia, cidade da obediência; para Cafarnaum, casa 
da penitência; para Bethel, cidade da perfeição; por último, chega 
a Jerusalém, isto é, ao céu. O segundo, em contrapartida, direcio-
na-se para Bethaven, casa da vaidade; indo posteriormente para 
Samaria, cidade dos prazeres; para Bethoron, casa da liberdade; 
para Éden, casa do deleite; para Babel, cidade da confusão; fina-
lizando seu caminho em Babilônia, isto é, no inferno. Ressalta-se 
ainda a assimetria quanto à disposição das peregrinações, visto que 
o caminho de Predestinado é muito mais detalhado e pormeno-
rizado do que o de Precito – cuja jornada ganha, em cada parte, 
um único capítulo. Talvez isso se deva ao intuito de aproximação 
entre Predestinado e o leitor – que, pela linguagem de mais fácil 
entendimento e pelos preceitos católicos apresentados na obra, 
provavelmente fosse iniciante na catequização –; ensinando os 
“bons exemplos” a quem lê a narrativa e despertando-lhe, mas 
sem pormenores, horror ao caminho de Precito. 

Desde o primeiro contato com a novela, percebe-se que nela 
tudo – cada personagem, objeto, lugar – tem um sentido figurado, 
que, em relação ao sentido próprio, caracteriza o que se entende 
por alegoria.  Em geral, o uso desse recurso retórico-poético ob-
jetiva, a partir de um encadeamento de metáforas – noção quinti-
liana de metáfora continuada –, alcançar uma aprendizagem moral 
por parte do leitor (CEIA, 1998): fala-se a para se dizer b. Como 
se pode perceber, considera-se aqui a concepção clássica de ale-
goria como tropo de oração, ornato do discurso, distinguindo-se 
da metáfora, tropo de palavra, por sua extensão. Não se pretende, 
portanto, adentrar no que Hansen (2006) chama de “alegoria dos 
teólogos” – relacionada a um recurso de interpretação –, embo-
ra seja considerada a defesa de Augusto (2010) quanto à alegoria 
como um modo de expressão, não envolvendo somente a relação 
linguística entre sintaxe e semântica, mas também a estrutura da 
obra como um todo, orientando a composição e a leitura da novela 
alegórica. 

A ligação entre a produção jesuítica e a retórica clássica não 
surpreende: a Ratio Studiorum – conjunto de normas aliado a um 
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conjunto de práticas que deviam ser seguidas no processo peda-
gógico da Companhia de Jesus – foi fortemente influenciada pela 
retórica (HANSEN, 2001). Além disso, conforme Augusto (2010) 
e Santos (2004), a alegoria faz com que o aprendizado – objetivo 
último da novela de Gusmão – seja mais deleitoso e fácil, atingin-
do os dois intuitos horacianos de proveito e de deleite (prodesse 
e delectare) e facilitando o exercício de memorização dos dogmas 
católicos. 

História do Predestinado Peregrino e de seu irmão Precito (1682) talvez 
seja a mais conhecida obra de Gusmão: já foi contemplada por 
alguns ensaios, artigos e teses, tanto no Brasil como em Portugal. 
Não restam discussões quanto à sua dimensão alegórica: Augusto 
(2010) e Adriano Filho (2013), por exemplo, consideram a narra-
tiva alegórica no seu todo – seu enredo, personagens e espaço são 
tidos como alegorias –; Massimi (2012) e Santos (2004), por sua 
vez, destacam os emblemas da obra, como práticas dos exercícios 
espirituais inacianos. Quanto às personagens, as denominações 
alternam-se entre “alegorias”, “personagens alegóricas” e “perso-
nificações”, sem justificativas muito claras a respeito desses usos. 
Percebe-se, em vista disso, um grande destaque da crítica ao todo 
alegórico da narrativa, sem maiores delimitações quanto ao que 
está envolvido nele; delimitações que, abarcadas pelo grande tro-
po da alegoria, provavelmente nem eram consideradas na época 
de publicação da novela. Todavia, acredita-se aqui que diferencia-
ções – por vezes até mesmo anacrônicas – podem contribuir para 
uma melhor compreensão, nos dias de hoje, da obra e do próprio 
uso do recurso retórico-poético; bem como uma maior atenção 
aos protagonistas pode ajudar no entendimento da construção da 
narrativa. Assim, objetiva-se o desenvolvimento de ferramentas de 
análise que possibilitem entender as personagens de Predestinado 
e Precito, imersas na denominação geral de “personagens alegóri-
cas”, a que se refere o título deste trabalho.

Para tal, recorre-se à abordagem de Paxson (1994) e às suas 
diferenciações entre personificação e outros tropos. No decorrer 
de um estudo diacrônico do termo, o teórico sublinha a concep-
ção retórico-clássica de personificação; bem como o faz Guas-
tella (2017), considerando “personificação” um termo moderno 
que corresponde, em partes, às noções clássicas. Para os gregos, 
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o recurso – chamado de prosopopoiia – liga-se a prosopa (máscara), 
utilizado no teatro e nos diálogos platônicos, para dar voz a ante-
passados, deidades, entidades geopolíticas e abstratas – segundo 
Paxson (1994), mais relacionado, portanto, com a invenção de per-
sonagens miméticas do que propriamente com a ornamentação 
do discurso. Já com Quintiliano, o tropo está ligado especialmente 
ao âmbito jurídico, ao discurso oratório do advogado, quando este 
fala como se fosse outrem. Nas duas situações, a noção de máscara 
está presente, com a concessão de voz e corpo a algo ou a alguém 
– devendo-se, para isso, haver identificação clara e coerente entre 
o que representa e o que é representado (GUASTELLA, 2017); 
grosso modo, entre a “forma” e o “conteúdo”. Entre a ornamen-
tação e a invenção de personagens, a personificação também se 
relaciona com a amplificação e a vivacidade do discurso (energeia), 
apontados por Retórica a Herênio e por alguns renascentistas, como 
Erasmo e Sherry (PAXSON, 1994).

A partir do século XVIII e do Romantismo, a contraposição 
feita entre símbolo e alegoria – com a preferência daquele sobre 
esta, considerada “fria”, mecânica e retórica (HANSEN, 2006) – 
também afeta a utilização da personificação, malvista por não ser 
“genuína do espírito”2. Paxson (1994) então deixa de lado o po-
sicionamento romântico e centra-se na personificação narrativa, 
atrelada à invenção de personagens e ao nível da história, indo 
além da personificação puramente ornamental. A partir disso, o 
autor observa, de forma semelhante ao signo saussuriano, a per-
sonificação como uma relação entre um personificado (personified) 
e um personificador (personifier); isto é, quando uma personifica-
ção é criada, um conteúdo ideal é transferido a uma materialidade 
que o personifica. Na esteira disso, Paxson (1994) observa que a 
personificação implica pelo menos mais dois processos, o de subs-
tancialização – quando há a transferência do abstrato ao concre-
to, não envolvendo necessariamente dimensões humanas – e o de 
antropomorfismo – quando, de fato, o abstrato passa ao humano. 
A personificação, por sua vez, sucede o antropomorfismo quando 
não só é concedido corpo ao que não é corpóreo, como também 
quando lhe é conferida capacidade de discurso e de ação. Aí estão 
as condições básicas para haver personificação: face, ação e voz 
2 No século XVIII, também há a diferenciação entre personificação e prosopopeia, 
feita por Fontanier. Paxson (1994), contudo, utiliza os dois termos como sinônimos. 
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humanas. Assim, se a personagem não for capaz de agir e de falar, 
limita-se ao antropomorfismo; do mesmo modo, se um conceito 
abstrato estiver representado por um objeto, limita-se à substan-
cialização. 

Destaca-se ainda, importante para a análise de Predesti-
nado e Precito, a menção que Paxson (1994) faz à personagem 
“Everyman”, que dá título a uma obra medieval. Pensando na re-
lação entre personificador e personificado, o teórico percebe que 
não há, propriamente, transferência de conteúdo a esse protago-
nista medieval: a abstração “humanidade” pertence ao domínio 
humano e é representada por uma parte sua, um homem. Trata-se 
de uma transferência, portanto, quantitativa – ao que o autor cha-
ma, modernamente, de isotipagem (isotyping), recurso muito utili-
zado, mas não nomeado, durante a Idade Média e o Renascimento.

No decorrer de sua obra, Paxson (1994) acentua a utilização 
da personificação, muitas vezes, como base da alegoria – resultan-
do na chamada personification allegory, retomada por Melion e Ra-
markers (2016) como o procedimento e o resultado de uma cria-
ção alegórica por meio da personificação. Esses autores ressaltam 
o caráter visual da personificação, que colabora para a vivacidade 
(energeia) e eloquência do discurso. Ao citarem o jesuíta Cipriano 
Soares, Melion e Ramarkers (2016) observam como, com a per-
sonificação, um argumento se amplifica tanto, que adquire corpo 
e voz próprios, de modo que se materialize ao espectador/leitor, 
persuadindo-o e movendo-lhe as paixões.

Voltando-se agora aos protagonistas Predestinado e Preci-
to, observa-se que há uma transferência das noções do bom e 
do mau cristãos a dimensões humanas. Ambos têm corpo, po-
dem agir e proferem discursos diretos; caracterizam-se, portanto, 
como personificações, de acordo com a classificação de Paxson 
(1994). Ainda mais: os ideais do bom e do mau cristãos (personi-
ficados) parecem se diferenciar somente de modo quantitativo de 
seus personificadores; assemelhando-se, por isso, à personagem 
“Everyman”:

Todos somos nesta vida Peregrinos e algum dia há de chegar 
o fim de nossa peregrinação, o qual ou há de ser salvação, ou 
de condenação eterna. Pois, se tu queres saber qual destes 
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dois fins te espera, examina os passos de teu caminho. Se 
segues os passos de Predestinado, bem pode esperar o de sal-
vação, se segue os passos de Precito, bem podes temer o da 
condenação (MASSIMI, 2012, p. 197).

Assim como “Everyman”, Predestinado e Precito personifi-
cam a totalidade humana: são representações dicotômicas de to-
dos os peregrinos do mundo; isotipagens, por conseguinte. No 
excerto acima, pertencente ao último capítulo da “parábola”, mais 
uma vez se observa o duplo sentido explicitamente exposto, a ser-
viço da orientação ao leitor, como antes mencionado por Augusto 
(2010). Predestinado já se encontra em Jerusalém, recompensado, 
com as maravilhas do céu, pelo caminho tortuoso e difícil que 
seguiu; Precito, por sua vez, encontra a condenação eterna nas 
chamas da Babilônia, ao contrário de todas as delícias terrenas que 
desfrutou. Como uma espécie de epílogo da obra, o excerto dirige-
-se a um “tu”, exortando-lhe a tomar Predestinado como exemplo 
de aprendiz ideal dos dogmas católicos.

A relação entre catequizador e catequizando parece permear 
os diálogos da narrativa: é o que se observa, por exemplo, quando 
Predestinado, ao fim de sua passagem por Belém, guiado por Con-
sideração, louva a Cristo:

Ó Menino de Ouro! Ó infante celestial! Não é caso vosso 
santo nascimento em tanta baixeza, sendo vós o Rei da Glória 
e o Senhor da Majestade, para meu exemplo é e para meu 
desengano. Eu sou um pobre Peregrino, que por vossa mi-
sericórdia me chamo Predestinado e que entre os embustes e 
os enganos do mundo ando atrás do verdadeiro desengano. 
Onde o podia eu achar melhor que nesta vossa santa lapinha, 
donde é natural, depois que convosco nasceu em vosso santo 
presépio? Fazei, Senhor, que eu veja o desengano que busco 
nesse lugar, assim como nele vos vejo nascido. 
E, tomando Consideração a palavra da boca de Predestinado, 
considera (diz) tu, ó Peregrino, tudo o que vês neste santo 
portal, verás como em tudo achas o desengano: pega logo do 
melhor dele, que é o Santo Menino. A fim, dize, nasceu Deus 
Menino em tanta baixeza, senão para condenar a grandeza do 
mundo? A que fim era tanta baixeza, humildade e desampa-
ro, senão para condenar a soberba, a cobiça e a ambição dos 
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homens? Não é engano intolerável querer ser grande na ter-
ra, depois que nela nasceu Deus menino? O nascer Menino, 
não é o mesmo que dizer, que assim como os meninos tanta 
estimação fazem do ouro, como do latão, do vil, como do 
precioso, assim o mundo se engana em fazer nisso diferente 
estimação (MASSIMI, 2012, p. 78-79)

O discurso direto de Predestinado vem à tona após uma sus-
pensão de seu entendimento e uma movimentação de suas paixões, 
causados pela vista da lapinha onde Cristo nasceu. As exclamações 
e as interjeições proferidas – “Ó Menino de Ouro! Ó infante ce-
lestial!” – parecem conferir ainda maior eloquência à exaltação de 
Predestinado e ao seu discurso encomiástico.  A pergunta retórica 
– “Onde o [desengano] podia eu achar melhor que nesta vossa 
santa lapinha [...]?” – parece ressaltar a singularidade do lugar, a 
capacidade que a visão desse espaço tem de ensinar e de deleitar o 
peregrino. Ao louvar a humildade do nascimento de Cristo, con-
sidera-lhe o maior exemplo para a primeira lição de sua jornada, 
a do desengano do mundo. Observa-se, com isso, a posição da 
personagem como a de um aprendiz, “um pobre Peregrino” no 
início de sua caminhada, percebendo seus erros e sua inferioridade 
em relação a Cristo e pedindo-lhe, como em uma prece, ajuda em 
sua busca – prece introduzida pelo imperativo do verbo “fazer”. 

Consideração – tida aqui como uma personificação, por satis-
fazer as condições de Paxson (1994) quanto à presença de corpo, 
de ação e de voz – é responsável por mostrar o lugar a Predestina-
do e, assim, por lhe convencer do desengano do mundo. Seu dis-
curso parece assumir, em relação ao do peregrino, outro aspecto: 
enquanto Predestinado, um catequizando, anseia pelo desengano; 
Consideração, uma catequizadora, mostra-lhe onde pode achá-lo. 
Mediante três perguntas retóricas – recursos típicos da pregação 
–, a guia explicita o segundo sentido da lapinha: a condenação da 
grandeza do mundo, da soberba, da cobiça e da ambição huma-
na. Como o narrador da obra, que orienta o leitor ao explicitar a 
moralidade da narrativa, Consideração desvenda ao protagonista o 
sentido figurado da visão. 

Voltando-se à ligação entre personificação, vivacidade (energeia) 
e amplificação do discurso, percebem-se, no diálogo entre Predes-
tinado e Consideração, dois argumentos, o do catequizando e o 
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do catequizador, tão amplificados e eloquentes, que se apresentam 
aos “olhos” do leitor como dois corpos, capazes de falar e de agir. 
Coerentemente configurados, conforme a noção de prosopa (más-
cara) trazida por Paxson (1994) e Guastella (2017), os discursos 
das personagens condizem com os conceitos que elas represen-
tam, identificados pelos seus nomes próprios.

Talvez devido à falta de pormenores relativos à parte de Pre-
cito e ao intuito de tomá-lo como exemplo contrário ao leitor, 
há somente uma recorrência de discurso direto da personagem. 
Quando chega ao seu destino último, Babilônia, o irmão de Pre-
destinado percebe os erros que cometeu e lamenta suas escolhas:

Oh, irmão meu Predestinado (dizia), quão feliz é a vossa sorte 
e quão mal-aventurada a minha! Quão acertado andastes em 
caminhar pelo desengano da vida para Jerusalém e quão erra-
do eu em caminhar pela vaidade para Babilônia! Oh, maldita 
seja Própria Vontade, que enganou os malditos meus filhos, 
que me tiraram de meu sentido para caminhar por Bethaven e 
não como vós, por Belém. Quão facilmente pudera ser Bem-
-aventurado como vós e, como vós, seguisse os passos da 
Razão. Porém, já sinto com o meu mal, o meu engano, já vejo 
o fruto da minha loucura, já padeço eternamente o castigo de 
meus pecados. Com estas e outras palavras cheias de ira e de 
confusão naquele eterno pranto e ranger de dentes que Cristo 
diz no Evangelho persevera ainda hoje o miserável condena-
do Precito e persevera, assim, enquanto Deus for Deus, por 
toda a eternidade (MASSIMI, 2012, p. 180).

Semelhante à fala de Predestinado, citada anteriormente, a de 
Precito também utiliza interjeições e frases exclamativas como re-
cursos de eloquência; todavia, seus discursos parecem de ordens 
contrárias – enquanto Predestinado louva o que aprende, Precito 
censura a própria má sorte. A raiva e a confusão, com “eterno 
pranto e ranger de dentes”, movem as paixões de Precito, levan-
do-o, através do padecimento, a enxergar finalmente o engano do 
mundo, primeira lição do irmão. Observa-se também uma intensi-
ficação da dicotomia das duas jornadas com a reiteração do advér-
bio “quão”; bem como a repetição de “já”, que parece intensificar 
o remorso de Precito e transmitir a vivacidade de seus sentimen-
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tos. Assim, como personificação do mau cristão, a personagem 
usa a máscara, coerente com seu discurso, do pecador arrependido 
– que, por não obediência aos dogmas católicos, encontra punição 
eterna.

O único discurso de Precito, portanto, trata do horror à sua 
jornada e da correção da jornada de Predestinado; exemplificando 
o que Augusto (2010) chama de construção antitética. As famílias 
de ambos os irmãos são também exemplos dessa construção. Ao 
censurar seu caminho iniciado em Bethaven, Precito, no excer-
to acima, amaldiçoa sua mulher, Própria Vontade, contrastando-a 
com Razão, mulher de seu irmão. Tanto essas esposas quanto os 
filhos de Predestinado e de Precito parecem ser, na verdade, ca-
racterísticas do bom e do mau cristãos. Enquanto o primeiro tem, 
com Razão, filhos como Bom Desejo, Reta Intenção, Rendimento 
do Juízo e Sujeição da Vontade; o segundo tem, com Própria Von-
tade, filhos como Mau Desejo, Torta Intenção, Inobediência e Li-
berdade. Sem discurso nem ação, os parentes dos irmãos parecem 
fazer parte da configuração dos protagonistas, como se fossem 
condições – nesse caso, antropomorfizadas – para se entrar (ou 
não) no reino dos céus.

Representando a totalidade humana, as isotipagens Predestina-
do e Precito fazem parte da tópica de viagem, comum nas narrati-
vas alegóricas dos séculos XVII e XVIII, junto à tópica de batalha 
(AUGUSTO, 2012). Como no processo de catequização, Predesti-
nado aprende, em sua viagem, preceitos católicos através de guias, 
sem os quais o protagonista chegaria a Babilônia, como seu irmão. 
Assim, pensando na intenção pragmática que provavelmente deu 
origem à obra, a relação entre catequizador e catequizando pa-
rece ser o ponto chave da construção das personagens – como 
já foi observado no diálogo entre Consideração e Predestinado 
–, fazendo com que os protagonistas possam ser configurados a 
partir dos leitores e, inversamente, que os leitores possam ver nos 
peregrinos exemplos a seres seguidos ou não. Devido à importân-
cia das personificações do bom e do mau cristãos na obra – que 
parecem fundamentar os lugares por onde andam, as personagens 
com quem conversam, as lições que aprendem –, acredita-se aqui 
que a novela seja um exemplo de personification allegory; quer dizer, 
que a personificação narrativa esteja na base do já destacado todo 
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alegórico (e dicotômico) de História do Predestinado Peregrino e de seu 
irmão Precito (1682). Percebendo a alegoria como um tropo que 
abarca outros tropos – bem como a denominação “personagem 
alegórica” – a partir da abordagem taxonômica de Paxson (1994), 
observa-se a complexidade de um recurso localizado entre o delei-
te e o ensino; abarcando a máscara que confere corpo, voz e ação 
aos argumentos, tornando-os mais amplificados e vívidos.
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OROBORO NA LITERATURA DE GARRETT E 
MACHADO

Iuguslávia Jales Dutra1

1. INTRODUÇÃO

Estudar literatura tornou-se algo essencial, ela é constituída 
como disciplina formativa que nos dá sensibilidade e nos torna 
mais astutos perante o mundo. Mario Vargas Llosa atestava que a 
partir do contato com a literatura nós nos tornamos mais huma-
nos. Para ele o romance é um gênero especial e declara que virou 
sinônimo de literatura. Llosa ressalta a importância deste gênero 
romanesco para nos tornarmos seres mais sociáveis e perspicazes, 
“Nada, mais que bons romances, ensina a ver nas diferenças ét-
nicas e culturais a riqueza do patrimônio humano, e a valorizá-las 
como uma manifestação de sua múltipla criatividade” (LLOSA, 
2009). Assim é evidente que o contato com textos literários só 
nos enriquece. Portanto é importante usufruir do conhecimento 
que a literatura nos fornece e então podemos questionar o senso 
comum.

 As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(OCNEM) levantam uma questão que sabemos ser essencial, a 
do estudo da literatura no ensino médio. Além de destacar que 
muitos dos alunos teriam contato com o texto literário somente 
na escola. Antonio Candido já discorria sobre a ideia de que a lite-
ratura é um direito, e a escola tem por obrigação dar acesso a ela. 
Ainda as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
destacam a importância de o aluno ter um contato íntimo com o 
texto literário, entendendo a autoridade que há nele. Este é um dos 
motivos para o professor contemplar obras de cunho popular e 
erudito que considerem o valor estético.

Também é possível pensarmos na relevância do papel do lei-
1 Iuguslávia Jales Dutra – i_jales@yahoo.com.br. Formada em Letras pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Pós-graduanda no Mestrado em Estudos 
da Linguagem.
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tor. Umberto Eco já advertia que o contato com o texto literário 
é um exercício de muitas leituras e consiste em ter prudência e 
distanciamento do texto quando necessário. É imprescindível que 
o leitor se torne mais crítico e reconheça as estratégias traçadas 
pelo autor. 

Foi a partir do século XIX que podemos ver nas obras literá-
rias, uma conversa direta da obra com o leitor. Muito mais que um 
diálogo, via-se nas entrelinhas uma subjetividade que vinha para 
ensinar a nós leitores, a ambiguidade das interpretações dos textos 
literários. 

2. UM OLHAR PARA SI

Oroboro é um círculo formado por uma serpente com uma 
cauda na boca. Esta ilustração informa que este réptil alimenta-
-se de si mesmo. Essa imagem nos leva a pensar que a literatura 
também se alimenta de si mesma, formando um ciclo que nunca 
acaba, ler literatura é ao mesmo tempo ler um discurso sobre ela.

Nos romances escritos a partir do século XIX, logo quando 
o gênero começou a ter ascensão, foi percebido um movimento 
dos autores em discutirem literatura dentro das suas obras. Des-
ta forma os teóricos começaram a conduzir estudos que visavam 
compreender os anseios dos autores literários de debaterem sobre 
suas produções dentro dos próprios romances.

Era necessário evidenciar que a literatura era algo a mais do 
que simplesmente mostrar a vida e suas banalidades. Assim pode-
mos entender o que poderia ser chamado de literatura no meio de 
tantas produções. 

Para isso, apoio-me na discussão que Jonathan Culler apre-
senta em seu livro Teoria Literária (1999), o qual informa aspectos 
estudados pelos teóricos para identificar um texto com natureza 
literária. Culler elenca cinco pontos, o primeiro a ser comentado 
é a priorização de uma boa elaboração da linguagem. Em seguida, 
compreender as relações de forma e sentido, do mesmo modo 
entender que a literatura é também um reflexo da sociedade que 
a produziu. Logo depois, saber que a literatura é algo ficcional e 
o penúltimo tópico informa sobre a parte estética do texto, como 
também há uma finalidade, um objetivo a ser atingido com esta 
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estética. O último a ser especificado e mais importante para os 
nossos estudos é a literatura como construção intertextual e au-
torreflexiva. O último elemento aqui citado nos leva a refletir e 
assimilar que autorreflexão é autoteorização, que ler literatura é 
simultaneamente ler teoria literária.

Vejamos uma passagem em que Culler afirma que os autores 
estão a todo o momento refletindo sobre o fazer literário “A lite-
ratura é uma prática na qual os autores tentam fazer avançar ou 
renovar a literatura e, desse modo, é sempre implicitamente uma 
reflexão sobre a própria literatura” (CULLER, 1999, p.41). Enten-
demos que ler literatura é ler teoria literária e isto nos possibilita 
pensarmos sobre ela constantemente, como afirma Culler “é refle-
xão sobre reflexão” (CULLER, 1999, p.23).

Logo a autoteorização discutida pelos autores no meio da nar-
rativa nos faz perceber a quebra da verossimilhança, entendendo 
que o romance lido é ficção. E isso é percebível em algumas obras. 
Também entendemos que tal estratégia faz o leitor sair da sua for-
ma passiva e se colocar em um modo mais ativo no romance, cer-
tamente fazendo o leitor refletir sobre o que está lendo.

Desta forma, ao pensarmos que a literatura nos proporciona 
uma discussão sobre si mesma, procuramos estudar os romances 
produzidos no século XIX, pois há neles uma acentuação dos au-
tores da época para discutirem literatura dentro das suas obras. 

Para análise escolhemos dois romances desta época, Memórias 
Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis e Viagens na Minha 
Terra do autor Almeida Garrett. 

Poderíamos iniciar com qualquer passagem dos livros citados, 
pois eles se derramam em demonstrações de discussões sobre suas 
produções e apelos reflexivos sobre literatura. Iniciarei com Ma-
chado.

Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para 
titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande de-
sespero, derramar lágrimas, e não almoçar. Seria romanesco; 
mas não seria biográfico. (ASSIS, 2006, p.141)

Na passagem acima temos o narrador do romance, chamado 
Brás Cubas que em primeira pessoa, empreende suas memórias de 
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além túmulo. Ele se apresenta como um autor-defunto, respon-
sável por recuperar a vida e apresentá-la ao leitor segundo regras 
muito próprias de narrativa. Brás Cubas é um homem com poder 
econômico, não precisou trabalhar para viver e pertence orgulho-
samente ao enredo.  

A passagem já citada refere-se à despedida de Brás Cubas e 
sua amante Virgília. No capítulo anterior eles tiveram um curto 
diálogo que simbolizaria um breve adeus entre os dois. Então, Brás 
Cubas inicia o capítulo relatando que não viu a sua amada partir e 
iria almoçar normalmente, porque para ele seria como nada tives-
se acontecido. Em seguida adverte o leitor que não se espantasse 
com sua confissão, pois ele não derramaria lágrimas e nem muito 
menos transcreveria palavras de amor ou de sofrimento, pois fazer 
isso seria romanesco. Atentamos para a última palavra, imediata-
mente o narrador nos leva a refletir sobre o que seria o romance 
que atendesse a anseios tão vazios. Seria então necessário escrever 
palavras que tirassem suspiros do leitor, que ele sentisse saudades, 
remorso, algo tão previsível para um adeus entre amantes. Mas 
este narrador não é nada previsível, pois a todo o momento faz 
escolhas poucos nobres ou éticas, e dá ênfase aos acontecimentos 
que deseja. 

Também percebemos a presença da pena pesada de Garrett, o 
qual conduz o seu leitor, aquele que chama de “leitor benévolo” a 
perceber que sua obra é diferente das usuais. 

O livro Viagens na Minha Terra é narrado em primeira pessoa. 
O narrador relata a viagem que fez de Lisboa a Santarém. Por 
meio de muitas digressões e intertextualidades, o narrador dirige 
este leitor a inúmeras reflexões sobre a obra. Ainda encontramos 
simultaneamente uma nova narrativa, que é o romance entre Joa-
ninha e Carlos.

A passagem que quero inicialmente citar é o momento que o 
narrador chega à estalagem que fica na vila portuguesa Azambuja. 
Logo na frente da estalagem está o que ele chama de “bruxa”, há 
um espanto e no meio da narrativa ele comenta “cai-me a pena da 
mão” (GARRETT, 1997, p. 46). Pois bem, ler Almeida Garrett 
requer uma vigilância maior e está aí um dos apontamentos narra-
dos. Já deixa um primeiro alerta de que estamos lendo uma ficção, 
o elemento “pena” nos lembra disto, temos um livro sendo escrito.
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Ainda é relevante o conceito estudado pela Karin Volobuef, a 
ironia romântica.

Schlegel renega o receituário classicista, que prescreve a ela-
boração de uma obra homogênea, fechada em si mesma [...].  
O romantismo, ao contrário, mediante o recurso à ironia ro-
mântica, deixa entrever o fazer poético (Zmegac et al., 1981, 
p. 145-6) e institui a primazia do indivíduo (criador) sobre a 
obra (objeto criado). Aquilo que se costuma denominar iro-
nia romântica constitui-se como uma determinada escritura 
poética que sinaliza, dentro do texto, a presença de seu autor. 
(VOLOBUEF, 1999, p. 91) 

Karin fez um estudo com autores alemãs da época do roman-
tismo e destacou o teórico chamado Friedrich Schlegel. Friedrich 
criou uma teoria sobre ironia romântica. Além disso ela informa 
que houve outros autores que escreveram sobre essa mesma ideia, 
tais como Novalis, August Schlegel, entre outros. Para Karin, Fr. 
Schlegel merece destaque pelo fato dele reconhecer que na escrita 
poética há momentos da sinalização da presença do autor. Nesses 
momentos o autor não participa da arte de forma passiva, mas 
expõe sua obra a questionamentos. 

A teoria de Friedrich Schlegel, ironia romântica é imprescindí-
vel para o entendimento dos romances estudados aqui. Machado 
e Garrett produzem no espaço literário indagações que imprete-
rivelmente são percebidas pelo leitor. Portanto, constatamos nas 
obras em questão uma atenção para que os leitores percebam que 
estão lendo literatura. Mas para além, percebemos nesses autores 
uma liberdade que os fazem criar e teorizar suas artes literárias. 

O poeta vê-se em um estado de autonomia capaz de refletir 
sobre si mesmo e seu objeto artístico. Karin Volobuef  destaca que 
é a partir do individualismo que brota a chamada ironia romântica.

Como tal, incide uma escolha de temas e motivos na carac-
terização de elementos diversos dentro da narrativa, impri-
mindo também sua marca na própria postura do escritor pe-
rante sua obra, bem como na maneira como ele concebe sua 
relação com o leitor. Em outras palavras, o individualismo é 
a fonte da qual brota a chamada “ironia romântica”. (VOLO-
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BUEF, 1999, p. 90)

É nesta marca individualizada e marcante do autor que aconte-
ce a quebra da verossimilhança. A ironia romântica iluminou auto-
res tais como Garrett e Machado, pois percebemos nesses autores 
uma disposição para fazerem seus leitores refletirem sobre litera-
tura. A ironia romântica utilizada pelos autores nas suas obras faz 
os leitores ficarem mais atuantes, ativando uma criticidade sobre 
a realidade literária. Vejamos uma passagem do livro Viagens na 
Minha Terra. Nela o narrador garrettiano declara que o leitor deve 
estar desapontado com a sua narração sobre a estalagem, um esta-
belecimento onde o narrador se hospedaria. 

Vou desapontar decerto o leitor benévolo: vou perder, pela 
minha fatal sinceridade, quanto em seu conceito tinha adqui-
rido nos dois primeiros capítulos desta interessante viagem. 
Pois que esperava ele de mim agora, de mim que ousei de-
clarar-me escritor nestas eras de romantismo. (GARRETT, 
1997, p. 47.) 

Compreendo que aqui há muito mais do que uma interlocução, 
há uma instigação por parte deste narrador para analisarmos o que 
seria então se declarar escritor em épocas românticas. Que tipo de 
escritor seria esse? Logicamente aquele que atendesse ao desejo do 
público, pois assim estava acostumado o leitor da época, com clás-
sicos de histórias com finais felizes. Logo mais adiante percebe-
mos novamente uma declaração “Vamos à descrição da estalagem. 
Não pode ser clássica; assombiam-me todos esses rapazes de pera, 
bigode e charuto” (GARRETT, 1997, p. 49). O autor através do 
recurso da ironia romântica exerce uma primazia sobre seu produ-
to artístico e critica veemente a forma clássica de fazer literatura. 

 A reflexão alonga-se quando o narrador declara a hipocrisia 
da literatura “É a literatura que é uma hipócrita” (GARRETT, 
1997, p.49). Nesta pequena declaração percebemos uma denúncia 
do narrador ao afirmar que a literatura não está representando a 
sociedade, pois ela é materialista. Logo, ele declara que a literatura 
é absurdamente espiritualista, sendo possível encontrar religião em 
seus versos. Por fim o narrador utiliza uma metáfora para explici-
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tar a hipocrisia da literatura “Sancho rei de fato. Quixote rei de di-
reito” (GARRETT, 1997, p. 49). Vemos isso como um alerta, pois 
a literatura não estava desempenhando o seu verdadeiro papel, de 
fazer o leitor refletir. 

Também na explicitação de Garrett “E a literatura, que é a 
expressão da sociedade, é toda excessivamente e absurdamente e 
despropositadamente espiritualista!” (GARRETT, 1997, p.49) no-
ta-se um comentário referido à religião. Aqui nos faz lembrar o 
controle que ela tinha sobre a literatura, algo que Luiz Costa Lima 
destacou no seu texto A questão do controle. Costa Lima afirma que 
literatura esteve sob diversos controles. O primeiro deles seria o 
religioso, logo depois se viu no controle do campo científico. Nes-
te o romance se via no compromisso com a realidade, “A presença 
do controle científico limitava-se à exaltação do fato, que agluti-
nava agora os instrumentos que haviam sustentado o controle de 
orientação religiosa” (LIMA, 2009, p. 201). Neste momento re-
cordamos a motivação inicial do narrador garrettiano, a de relatar 
a viagem a Santarém. Porém o leitor é convidado a perceber este 
mundo ficcional, no qual ele estava inserido. Costa Lima termina 
seu texto discorrendo sobre um novo controle, o mercantil. 

O barco do controle terá um outro timoneiro, que seguirá 
uma parte da receita de seu antecessor - preceitos morais e/
ou religiosos – misturando-os ao respeito, ora mais (o na-
turalismo), ora menos rigoroso de preceitos ditos científicos 
(o respeito ao fato observado). Muito além do que podemos 
analisar, isto é, a partir das últimas décadas do século XIX, 
a questão será menos do roteiro que o timoneiro haverá de 
cumprir do que da corrente em que o barco do controle des-
lizará: a corrente do mercado. (LIMA, 2009, p. 209). 

Acredito que os autores, Garrett e Machado, compreendiam 
a existência de um controle exercido sobre a literatura. Mas have-
ria nos momentos autorreflexivos da obra evidências de um novo 
controle, ocasiões de indagações sobre o produto artístico. 

Na obra machadiana o narrador solicita atenção ao texto que 
está sendo escrito, exercendo certo tipo de controle. No capítulo 
intitulado “A um crítico” explica detalhadamente a interpretação 
de uma frase dita em um capítulo anterior “Já se vai sentindo que o 
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meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias” (ASSIS, 2006, 
p.160), a citação menciona a sensação do narrador escrever nas 
diferentes épocas da sua vida. Em seguida ele explicita e ironiza 
a necessidade de sua explicação, pois o narrador presume estar 
lidando com um leitor desatento. 

O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do 
que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero 
dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida ex-
perimento a sensação correspondente. Valham-me Deus! É 
preciso explicar tudo. (ASSIS, 2006, p. 160).

Sem dúvidas o leitor desempenha um papel importante nas 
obras dos autores. Na citação seguinte o narrador solicita uma 
atenção maior com seu texto “Preciso de dizer ao leitor, para que 
ele esteja prevenido; não cuide que são quaisquer dessas rabisca-
doras da moda que, com o título de Impressões de Viagem, ou outro 
que tal, fatigam as imprensas da Europa”. (GARRETT, 1997, p. 
43). Uma demonstração clara de exaltação da obra, diferencian-
do-a das outras.

Já Machado, quebra a ideia de um narrador colaborador e se-
dutor, fazendo o leitor ter atitude de distanciamento o tempo todo. 
Percebemos um desejo de criar um novo tipo de leitor, diferen-
temente daquele acostumado a ser conduzido pela mão por um 
narrador paternalista. Entendemos isso já no prefácio. 

Escrevia-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e 
não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce 
que a gente grave achará no livro umas aparências de puro 
romance, ao passo que a gente frívola não achará nele seu 
romance usual; ei-lo aí fica privado da estima dos graves e 
do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da 
opinião. (ASSIS, 2006, p. 16) 

Temos um defunto declarante como autor e para ele a quanti-
dade de leitores é o que menos interessa. Por isso não se esforça 
em agradá-los. Esta estratégia já estabelece uma diferenciação en-
tre este novo leitor e o leitor dos autores românticos. Até então o 
leitor de épocas românticas estava habituado a preocupar-se mais 
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com o enredo do texto. Porém, os nossos dois autores evidenciam 
a necessidade de educar esses novos leitores para terem cautela 
com suas leituras.  

Almeida Garrett revela estratégias para levar esse leitor a autor-
reflexão. No seu texto há uma insistência para observamos o que 
é produzir literatura. Garrett chega a colocar em seu enredo, como 
é fácil escrever e agradar leitores palermas. Atentar-nos-emos ao 
capítulo cinco de Viagens na Minha Terra. 

Sim, leitor benévolo, e por esta ocasião te vou explicar como 
nós hoje em dia fazemos a nossa literatura. Já me não importa 
guardar segredo [...] Trata-se de um romance, de um drama 
– cuidas que vamos estudar a história, a natureza, os monu-
mentos, as pinturas, os sepulcros, os edifícios, as memórias 
da época? Não seja pateta, senhor leitor, nem cuide que nós o 
somos. (GARRETT, 1997, p. 55.)

Percebe-se um momento sagaz do nosso narrador, o qual evi-
dencia para nós leitores, o que era a literatura escrita até este mo-
mento. Ainda nas próximas linhas o narrador exibe qual seria o 
segredo para a produção de uma literatura desprovida de conteúdo 
significativo e vemos explicitamente que se deve ter uma prudên-
cia maior com a leitura de textos, para não se tornar um leitor alie-
nado. A tal receita citada pelo narrador do livro Viagens na Minha 
Terra é bem certeira, habitual para o leitor do período. 

Não senhor: a coisa faz-se muito mais facilmente. Eu lhe ex-
plico. Todo o drama e todo o romance precisa de: Uma ou 
duas damas, Um pai, Dois ou três filhos, de dezenove a trinta 
anos, Um criado velho, Um monstro, encarregado de fazer 
as maldades, vários tratantes, e algumas pessoas capazes para 
intermédios. Ora bem; vai-se aos figurinos franceses. (GAR-
RETT, 1997, p. 55)

Aqui o narrador explica ao leitor como é fácil a criação destes 
romances com que até então os leitores estavam habituados. É ex-
plícito que neste momento o autor aparece no texto. Há também 
uma provocação ao leitor quando cita os romances franceses, estes 
tinham uma grande circulação em Portugal. A afirmação do autor 
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já estimula o leitor a verificar suas leituras, seriam elas apenas enre-
dos vazios? Ou apresentariam profundos pensamentos?

 Estes momentos de aparição do escritor são claros no roman-
ce Memórias Póstumas de Brás Cubas, em quase todos os capítulos 
o narrador lembra que está escrevendo um livro, nos deixando 
cautelosos para a leitura. 

Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse; 
eu não tenho que fazer; e, realmente, expedir alguns magros 
capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um 
pouco da eternidade,  [...]Tu tens pressa de envelhecer, e o 
livro anda devagar; tu amas a narração direita e nutrida, o 
estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como 
os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, res-
mungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e 
caem[...]( ASSIS, 2006, p. 103.)

A passagem citada acima é um exemplo convencedor de que 
há muito mais que um diálogo com o leitor. Vemos um exemplo 
de autoteorização, temos o narrador relatando, afirmando como 
era até então este leitor de épocas românticas, acostumado com 
leituras lineares e certamente o seu livro causaria uma estranheza, 
mas sabemos que em todas estas digressões e individualismo do 
narrador há um efeito que desejava conseguir. 

A autoteorização se dá quando Brás Cubas fala como é escre-
ver o seu livro, porque ele afirma que o pior que há no livro é o 
leitor, entendemos que este defunto narrador quer que o vejamos 
e possamos compreender a complexidade de uma literatura bem 
elaborada. A estratégia de discutir a autoteorização no capítulo faz 
com que o leitor já não se interesse somente por uma simples his-
tória, mas que perceba a construção deste mundo de ficção. 

Os estudos para análise das obras se alongariam, pois nos dois 
romances são inúmeras as autorreflexões proporcionadas pelos 
autores. No entanto a passagem do pinhal da Azambuja, na obra 
de Garrett nos chama atenção. Vejamos. 

Este é que o pinhal da Azambuja? Não pode ser. Esta, aquela 
antiga selva, temida quase religiosamente como um bosque 
druídico! E eu que, em pequeno, nunca ouvia contar história 
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de Pedro de Malas-Artes que logo, em imaginação, lhe não 
pusesse a cena aqui perto!...[...] Por quantas maldições e in-
fernos adornam o estilo dum verdadeiro escritor romântico, 
digam-me [...] (GARRETT, 1997, p. 54)

Neste momento a narração nos leva a observar uma quebra 
de expectativa, pois muito se esperava para chegar ao pinhal da 
Azambuja. No livro de Garrett, ele utiliza a estratégia de antes 
de iniciar os capítulos apresentar aos leitores um resumo. Assim, 
já no resumo do capítulo cinco o narrador declara que chega ao 
bosque, mas não o acha. Notamos no relato que o narrador che-
ga ao bosque demonstra surpresa e até mesmo antipatia por ter 
sido iludido pelas leituras que fizera até o momento. A literatura 
romântica trazia uma imagem do Pinhal da Azambuja e esta foi 
construída distante da realidade. Entretanto, compreende-se que 
há uma ironia, pois Garrett sabe que o mesmo leitor achava-se 
enganado, por não encontrar o tal bosque. É quando ele fala que 
não devemos nos enganar, pois para eles, escritores, era fácil fazer 
um romance, desses simplificados. 

Observamos nas duas obras a autoteorização. Garrett cons-
truiu e desconstruiu a literatura dentro do seu próprio romance, 
viu-se isso, pois temos declaradamente um romance dentro do 
romance, uma demonstração de uma literatura clichê, com cenas 
estereotipadas, tentando instruir este novo leitor. Machado de As-
sis com seu narrador defunto, sarcástico, irônico, alerta e debocha 
do leitor pacato. Também se pode comprovar que a narrativa de 
Brás Cubas emancipou o leitor e tornou-o mais crítico e capaz de 
compreender as denúncias veladas no relato de Brás. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho analisou nos romances Viagens na Minha Terra de 
Almeida Garrett e Memórias Póstumas de Brás Cubas, a autoteoriza-
ção presente nas duas obras. Com a análise do texto literário foi 
possível perceber a quebra da verossimilhança, muitas vezes cau-
sada de maneira bem explícita pelos dois narradores, que inclusive 
são em primeira pessoa. Através do exposto, podemos estudar as 
semelhanças entre as duas obras, assim como a insistência em dis-



696

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

cutirem teoria literária. 
Destacamos a relevância do papel do leitor nas obras exami-

nadas. Ele era convidado, mesmo que forçosamente a participar 
da narração, pois os autores entravam em cena, seja na forma de 
controle como estudado por Costa Lima, seja por meio da iro-
nia romântica como compreendido pela Karin Volobuef, e com a 
ruptura da verossimilhança realizavam-se as discussões sobre suas 
produções. 

Todas essas observações só foram possíveis a partir do con-
tato com o texto literário. Contato mencionado nos documentos 
oficiais da educação, especificamente nas Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio (2006), reconhecendo a importância de os 
alunos lerem as obras literárias. Com esta leitura eles compreen-
deriam que há dentro da obra discussões literárias. A partir desta 
relação, aluno leitor e texto, juntamente com a ajuda do professor, 
poderemos entender a profundidade da literatura. Eles perceberão 
as inúmeras reflexões proporcionadas por ela. Também poderão 
compreender que ler literatura é ler teoria literária. 
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JOSÉ LUÍS PEIXOTO – AMOR, LUTO E LUTA

Ivanete França Galvão de Carvalho1

O ROMANCE ― A FIGURA DO PAI

Neste texto, o autor põe toda a dor da perda, consegue fazer 
essa dor transformar-se em declaração do desejo, fazer com que 
seu público leitor jamais esqueça a importância de não esquecer, 
ou melhor, de deixar eternizado um acontecimento que não atinge 
a uns, mas senão todo o efeito da dor da ausência, da certeza de o 
tempo que não voltará, mas que jamais, passará. Jamais desapare-
cerá da lembrança e do convívio. Porque o amor, mais forte que 
se perpetuará pelas lembranças dos momentos vividos. Medir a 
importância de um acontecimento é bastante individual e neste 
romance pode-se dizer que o tamanho da dor é proporcional ao 
tempo, ao convívio feliz, a admiração e respeito que o autor nutre 
pelo pai. Não há como equacionar a emoção e o desespero da 
certeza que se tem da orfandade que será eterna. O ser humano 
procura de certa forma, abdicar de algo que é real, ignorar a morte 
como parte da vida. Busca-se a eternidade inconscientemente e 
acredita-se nela. Há no conceito de pulsão de morte e de pulsão de 
vida elaborados por Sigmund Freud que acabam causando confu-
são de entendimento, pois existe nessas duas forças que agem em 
nosso cotidiano uma “luta” interior natural no ser humano, por-
que a pulsão de vida é tudo que traz energia, àquilo que é inovador 
e fantasioso, a vontade de viver, de prosseguir, avançar, ou seja, o 
prazer; a pulsão de morte é tudo que traz o estático, o cômodo, o 
estagnado e sem dor, o parado. Há que se examinar muitos estudos 
sobre o quais discorram uma análise do conceito de morte e do 
luto. Trata-se de uma zona obscura, pois a morte só é entendida 
e classificada como negativa. Um moribundo não deseja morrer 
e este ato, segundo Kurt Eissler (1955), citado por Jean Ziegler 
(ZIEGLER, 1975, p. 189), de não querer morrer é “natural” e 
1 Graduada em Letras (UNESA), Especialista em Literaturas Portuguesa e 
Africanas (UFRJ), Mestranda em Literatura Portuguesa (UERJ). 
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somente em estado psíquico conflituoso, de um suicida, por exem-
plo, existe o real “desejo de morrer”.

O inconsciente age conflituosamente entre essas duas pulsões 
porque o ser humano defende o desejo de viver, o prazer, a feli-
cidade que estão diante dos olhos e concentram sempre a pers-
pectiva de longevidade e essas duas pulsões brigam para mostrar 
os pontos negativos e positivos da vida e da morte. Em Marcuse, 
(MARCUSE, 1986) cito:

A suposição de Freud (do instinto de morte) implica que a 
motivação básica para a hostilidade ou destrutividade reside 
no impulso para destruir. Assim, ele converte em seu oposto 
a nossa convicção de que destruímos para viver: vivemos para 
destruir. (MARCUSE, 1986, p. 230).

E no hospital se descortinam os fantasmas dos resultados, te-
mores daquilo que possa vir à acontecer, a notícia, momentos que 
antecedem a confirmação do adeus é reservado o direito ao choro 
e a fortaleza de não confessar o que é irreversível:

E menti-te. Disse aquilo em que não acreditava. Ao olhar 
amarelo, ofegante, disse que tudo serias e seríamos de novo. 
E menti-te. Disse vamos voltar para casa, pai; vamos que eu 
guio a carrinha, pai; só enquanto não puder, pai; vá, agora está 
fraco mas depois, pai, depois, pai. Menti-te. E tu, sincero, a 
dizeres apenas um olhar suplicante, um olhar para eu nunca 
mais esquecer. Pai. À hora, mandaram-nos sair (PEIXOTO, 
2000, p. 12).

Diante da morte, José Luís Peixoto se vê impotente. Toda an-
gústia da perda é posta de forma singular. A terra em que nascera, 
as ruas, os rostos, a casa e o quintal que um dia fora cenário de 
felicidade, de união, agora vazio e fundo como um buraco que se 
abre sobre o chão, o portão vazio sob os pés. Mesmo vencendo o 
luto e o momento melancólico, supõe-se que a morte será sempre 
a dor mais insuportável que pode o homem sentir. 

José Luís Peixoto vai conduzindo o texto para a “eternização” 
de seu pai quando passa as imagens de dias comuns, corriqueiros 
de convivência familiar, de pequenos atos, e mesmo diante da ago-
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niante lembrança do sofrimento do pai com as dificuldades que 
a doença lhe causava, ainda assim, o tempo não fica estagnado; o 
tempo caminha quando pensa no afeto entre neta e avô. E o choro 
vem. Talvez neste momento de solidão, absorvido pelo negro da 
noite, se faça real a ausência do pai, como se somente neste instan-
te lhe fosse revelado à orfandade. 

Esse desespero de sentir-se só, desprotegido não é uma ques-
tão somente física e sim o fato e a certeza da eterna falta da pre-
sença, da certeza de que a qualquer momento o pai chegaria e na 
verdade, não mais chegará:

Pai, a casa é esta noite negra, fria sem a segurança maior que 
era tua e nos davas. Agora, o medo. Entraste na morte e já 
não podes voltar para me proteger. Passei a noite sozinho, 
sentado ao lume, a esperar-te. E já não podes voltar para 
mim, que te espero, que te amo. (PEIXOTO, pág. 44).

O romance enfim, perpetuará a memória de seu pai... A voca-
ção da arte como afirmação da vida se confirma, conforme procu-
ramos evidenciar. O enriquecimento do texto de José Luís Peixoto 
não está somente no modo como expressa a dor da perda daquele 
que vem ser o protagonista do romance, seu pai, mas está no fato 
da súplica e da transgressão pela força do pensamento em manter 
viva a figura do pai. Os momentos que por hora pudessem estar 
adormecidos ressurgem ainda mais fortificados. O autor em sua 
forma nua, despido de purismos revela que embora a casa pareça 
vazia, nela sempre haverá pessoas que se amam e que não sucum-
birão ao tempo, pois os sentimentos, as memórias, os afetos tro-
cados, não desaparecerão diante da morte de um dos integrantes 
da família. O pronome pessoal funciona de forma muito estreita 
com o sentimento de posse quando adota para o título o pronome 
possessivo “me”. Um título fundamental que intensifica o desejo 
de tê-lo num momento de pura emoção em que trata do amor 
entre pai e filho.
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LUTO: O QUE FAZEMOS NOS INSTANTES PÓS-MORTE?

A dureza desse questionamento nos leva a fazer outro ainda 
muito mais importante: a vida teria importância se fosse eterna? 
Quem se importaria? O ser humano é dotado de sensibilidades in-
teriores que funcionam singularmente para cada um. O resguardar 
e o silêncio do luto são como armas que o projetam para fora de 
sua “alma” por conta do pensamento e da reflexão. Talvez daí in-
terroga-se o que fazer “do agora”, desse instante que não existe re-
torno. Silenciar a mente e trocar as palavras pelo silêncio pode ser 
o encontro com as memórias, conservando as lembranças impor-
tantes de tempos que ficarão agora potencializadas pela saudade 
e pelo pensamento. Sobre a memória, em sua obra “Confissões”, 
Santo Agostinho escreve:

Chego aos campos e vastos palácios da memória, onde estão 
tesouros de inumeráveis imagens trazidas por percepções de 
toda espécie… Aí está também escondido tudo o que pen-
samos, quer aumentado quer diminuindo ou até variando de 
qualquer modo os objetos que os sentidos atingiram. Enfim, 
jaz aí tudo o que se lhes entregou e depôs, se é que o esqueci-
mento ainda não absorveu nem sepultou... Aí estão presentes 
o céu, a terra e o mar, com todos os pormenores que neles 
pude perceber pelos sentidos, exceto os que esqueci. É lá que 
me encontro a mim mesmo, e recordo das ações que fiz, o seu 
tempo, lugar, e até os sentimentos que me dominavam a pra-
ticá-las. É lá que estão também todos os conhecimentos que 
recordo, aprendidos pela experiência própria ou pela crença 
no testemunho de outrem. (AGOSTINHO, 2000, X, p. 8).

Baseando-nos no fragmento acima, supomos que o sofrimen-
to não se limita a perda e a solidão característica do fato, mas se 
estende aos rituais pós-morte que de uma forma ou de outra são 
necessários e que trazem de volta o suplício da dor ainda que fal-
tem as forças. Os que ficam são responsáveis por essa prestação 
de honra e de comportamentos institucionalizados do luto que 
obedecem as regras e rituais de cada sociedade ou religião. O luto 
é um processo de organização psicológica que tira o sujeito de 
seu estado de normalidade e do pensar sobre sua própria vida, de 
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tanta amargura e melancolia em que se encontra. As lembranças 
armazenadas, o desejo de revivê-las e a certeza da impossibilidade 
de concretizá-las é seu maior tormento.

Como confessa José Luís Peixoto em seu romance, o senti-
mento que fica diante da morte é senão de ““vingança guarda-
da para este mundo que os castiga”” (PEIXOTO, 2000, p. 58). 
E completa a saga de despedida, já tomado pela angústia do luto 
num texto magistral para o que é inexorável: 

Descansa, pai, dorme pequenino, que levo o teu nome e as 
tuas certezas e os teus sonhos no espaço dos meus. Descansa, 
não vou deixar que te aconteça mal. Não se aflija, pai. Sou 
forte nesta terra nos meus pés. Sou capaz e vou trabalhar e 
vou trazer de novo aqui o mundo que foi nosso. Vou mesmo, 
pai. O mundo solar. Reconhecê-lo-ei, porque não o esqueci. 
E também o tempo será de novo, e também a vida. Sem ti e 
sempre contigo. (PEIXOTO, 2000, p. 59).

Quem sabe lhe invada uma sensação de reencontro imediata-
mente com a personagem deste romance que configura essa dor? 
Seu discurso remete a um encontro iminente, pois o tom não é 
somente de despedida, se dá principalmente num acordo, numa 
promessa. Talvez resida aí o valor da arte: a capacidade de vencer 
a morte. Segundo Marcuse: 

Com a sua luta pela eternidade, Eros transgride o tabu de-
cisivo que somente sanciona o prazer libidinal como uma 
condição temporal e controlada, não como um permanente 
manancial da existência humana. [...] A luta pela preserva-
ção do tempo no tempo, para a paralisação do tempo, para 
a conquista da morte, parece irracional a todos os títulos e 
francamente impossível sob a hipótese do instinto de mor-
te que aceitamos [...] Quer a morte seja temida como uma 
constante ameaça ou glorificada como supremo sacrifício ou, 
ainda, aceita como uma fatalidade, a educação para o con-
sentimento da morte introduz um elemento de abdicação na 
vida, desde o princípio – abdicação e submissão. (MARCU-
SE, 1978, pp.202-203).

O sentimento do luto é colocado pelo autor de forma me-
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lancólica e nostálgica e diz do quanto é sofrido esse depois, esse 
momento pós-funeral:

Tudo se resume a esta luz fina a recordar-me todo o silêncio 
desse silêncio que calaste. Pai. Quero que saibas, cresce uma 
luz fina sobre mim que sou sombra, luz fina a recordar-me de 
mim, tênue, sombra apenas. Não te posso esconder, depois 
de ti, ainda há tudo isto, toda esta sombra e o silêncio e a luz 
fina que agora és. (PEIXOTO, 2000, p.22).

A LITERATURA COMO TRANSGRESSÃO: EM NOME DO 
PAI A MORTE É APEDREJADA.

Chateaubriand fala, em “Génie du christianisme” ― como de 
um folclore muito bonito: “A morte, tão poética porque toca 
às coisas imortais, tão misteriosa por causa do seu silêncio, 
deveria ter mil formas de se anunciar”, mas acrescenta: “para 
o povo” (...) Para Chateaubriand, “as mil formas da morte 
se anunciar” são todas maravilhosas. (CHATEAUBRIAND, 
apud. ARIÈS, 1977, p.9).

De acordo com o historiador francês Philippe Airès, em “His-
tória da morte no ocidente”, desde a Idade Média, a atitude do 
homem diante da morte mudou: 

O homem submetia-se na morte a uma das grandes leis da es-
pécie e não pensava nem em se lhe esquivar nem em a exaltar. 
Aceitava-a simplesmente como justa, o que carecia de sole-
nidade para marcar a importância das grandes fases por que 
todas as vidas devem passar. (ARIÈS, 1989, p.31).

Essa tentativa de afastamento e neutralização da morte é evi-
denciada a partir da segunda metade do século XIX, quando obli-
terada a solenidade de alguns rituais como o luto e o funeral. José 
Carlos Rodrigues, em Tabu da morte (1983, p. 187), ressalta que “a 
regra em nossa sociedade é a neutralização dos ritos funerários e 
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a ocultação de tudo que diga respeito à morte”. O homem, por-
tanto, nega a morte, ainda que a consciência de finitude seja uma 
marca de expressão cultural própria da humanidade, porque sim-
plesmente ““não pode suportar sua ritualização”” (RODRIGUES, 
1983, p. 187). O homem sempre viveu sob o impacto da morte, 
embora tenha havido um tempo em que o natural e o sobrenatural 
não fossem distantes. Conceituar a morte, portanto, depende de 
várias questões, entre eles o tempo histórico, o contexto social e 
cultural em que se introduz a discussão. A premonição cotidiana 
não deixava a morte em suspenso, no vazio. A morte se fazia anun-
ciar nos textos românticos, por isso ““essa crença de que a morte 
avisa, que atravessou os séculos, sobreviveu por muito tempo nas 
mentalidades populares”” (ARIÈS, 1977, p. 11). As premonições 
eram tão comuns que a morte súbita era vista como morte feia 
e desonrosa, assim como a morte clandestina, aquela em que o 
indivíduo desaparecia num afogamento, na estrada, quando o ca-
dáver era encontrado a mercê de uma cerimônia, sem testemunhas 
(ARIÈS, ibid. p.12). Na sociedade atual prevalece a negação da 
morte, evitando-se o discurso à respeito da morte no cotidiano. 
Quando Chateaubriand enfatiza que a morte deveria ser anuncia-
da ao povo, o diz por que a classe instruída estava muito ocupada 
reunindo fortuna, absorvida de vaidades e não percebiam os sinais 
precursores da morte. Por isso, Georges Bataille já não se detém 
de uma violência, mas de transgressão, pois não considera numa 
negatividade, o rompimento, da ausência e da existência. Sarduy 
(1979) reflete no capítulo sobre ““As três transgressões”” de Ba-
taille e revela:

A sociedade burguesa (sobretudo a que não confessa sê-lo) 
mitigou a resistência que lhe inspiravam o erotismo e a morte, 
para intensificar, até ao patológico, a que lhe inspira o pen-
samento que se pensa a si mesmo. Blasfêmia, homossexua-
lidade, incesto, sadismo, masoquismo e morte já são trans-
gressões relativamente toleradas. (Não falo da transgressão 
pueril que é a arte “de denúncia”: o pensamento burguês não 
só não se importa, como se satisfaz com a representação da 
burguesia como exploração, do capitalismo como podridão). 
A única coisa que a burguesia não suporta, o que a “tira dos 
eixos”, é a ideia de que o pensamento possa pensar sobre o 
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pensamento, de que a linguagem possa falar da linguagem, de 
que um autor não escreva sobre algo, mas escreva algo (como 
propunha Joyce). Frente a essa transgressão que era para Ba-
taille o sentido do despertar, se encontram, repentina e definiti-
vamente, de acordo, crentes e ateus, capitalistas e comunistas, 
aristocratas e proletários, leitores de Mauriac e de Sartre. A 
desconfiança e a agressividade, que as pesquisas críticas atuais 
suscitam, ilustram a unidade das ideologias mais opostas ante a 
verdade do despertar de Bataille. (SARDUY, 1979, pp. 22-23).

Então, sob essa perspectiva, vê-se que ““o homem não foi 
educado para a morte””, segundo Jean Ziegler (1977, p. 307), a vi-
tória é da morte, a morte do corpo e do pensamento, e a literatura 
é que fará a transgressão. Neste caso, José Luís Peixoto leva até as 
últimas consequências seu romance, num tom muito particular e 
biográfico que supomos ser um desafio pôr em prosa o despertar 
para esse acontecimento que é a morte. Quando o autor regressa 
aos lugares de seu afeto tem o coração repleto de dor, de melan-
colia e de saudade: 

Diante de mim, as ruas varridas, o sol enegrecido de luz a 
limpar as casas, a branquear a cal; e o tempo entristecido, o 
tempo parado, o tempo entristecido, o tempo parado, tempo 
entristecido e muito mais triste do que quando os teus, claros 
de névoa e maresia distante fresca, engoliam esta luz agora 
cruel, quando os teus olhos falavam alto e o mundo não que-
ria ser mais que existir. (PEIXOTO, 2000, p.9).

Segundo Foucault utilizando-se do termo biopolítica, a partir 
do final do século XIX e início do XX o poder modifica-se e já não 
era possível governar o indivíduo e diz:

A questão sobre o que somos, em alguns séculos, uma cer-
ta corrente nos levou a colocá-la em relação ao sexo. Nem 
tanto ao sexo-natureza (elemento do sistema do ser vivo, 
objeto para uma abordagem biológica), mas ao sexo-história, 
ao sexo-significação, ao sexo-discurso. O homem ocidental 
aprende pouco a pouco o que é ser um ser uma espécie viva 
num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, 
probabilidade de vida, saúde individual e coletiva, forças que 
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se podem modificar e um espaço em que se pode reparti-las 
de modo ótimo. Pela primeira vez na história, sem dúvida, 
o biológico reflete-se no político; o fato de viver não é mais 
esse sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em 
tempos, no acaso da morte e de sua fatalidade: cai, em parte, 
no campo de controle do saber e de intervenção do poder. 
(FOUCAULT, 2011, p. 155).

O homem anseia intimamente, inconscientemente a imortali-
dade, não está em seus planos morrer, por isso anseia a vida eterna, 
seja ela envolta do “misticismo”, da reencarnação, da ressurreição 
ele trará sempre o desejo de continuidade, porque “a morte é, para 
a consciência, um obstáculo absurdo, uma fronteira última e de-
terminante”, segundo Jean Ziegler. Por conta disto, ainda sob suas 
concepções:

É por causa dela que “o homem tenta quase tudo”: para atu-
alizar ao máximo seu desejo superabundante de vida, afastar 
a angústia do aniquilamento, enganar o tempo que passa, ou 
melhor, acumular “o tempo que resta” (...) Nossa essência 
temporal é a nossa arma contra o tempo. (ZIEGLER, 1977, 
p. 306).

Mas a literatura pôs-se à frente, transgredindo e ultrapassan-
do a morte como um despertar para fortificá-lo naquela angús-
tia e José João Serrano Peixoto, tomará a partir de “Morreste-me”, 
um lugar memorial trespassando o silêncio do instante, do luto 
para a eternidade das formas, com seu romance José Luís Peixoto 
apedreja a morte e assegura a permanência do Pai. No plano das 
formas, pela arte, o filho garante ao pai o pacto com a eternidade.

CONCLUSÃO

Para estabelecer como o evento da morte instaurou no autor 
um comportamento de solidão e ao mesmo tempo uma força in-
terior que eleve seu pensamento e o desejo a desmistificação do 
desaparecimento de seu pai, nos colocamos a examinar a memória 
posta na obra. Com isso percebemos que o mundo ficcional está 
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sempre a apontar para o mundo real principalmente quando se 
trata de questões sobre a vida e a morte. A vida rodeada por seus 
mistérios desde o nascimento é vencida pela morte. Mas ““o ho-
mem depende do homem, só existe por causa do homem e a sua 
vida é ligada a do outro pela vida”” (ZIEGLER, 1977, p. 303). 
Recuperemos o que nos diz Georges Bataille:

A morte de um é o correlativo do nascimento de outro, que 
ela anuncia e do qual é a condição. A vida é sempre um pro-
duto da decomposição da vida.  Ela é tributária em primeiro 
lugar da morte, que abre o lugar; depois da corrupção, que 
segue a morte e repõe em circulação as substâncias neces-
sárias à incessante vinda ao mundo de novos seres. Que a 
morte seja também a juventude do mundo, a humanidade, em 
consenso, o desconhece. Venda sobre os olhos, recusamos 
ver que só a morte assegura sem cessar uma renovação sem a 
qual a vida declinaria. (BATAILLE, 1987, p.62).

Quando dissemos a possibilidade do reencontro, pensamos 
nas diversas energias que sobrepostas ao relacionamento do autor 
com a personagem aí atribuída a seu pai, pensamos imediatamente 
na vida, a outra vida, a mesma que foi inspiração para todo o seu 
desenvolvimento como pessoa que está pressuposta ― e por que 
não dizer ― ligada a sua como um todo e para sempre, a outra que 
naturalmente poderá ser, já agora, um filho.

Em muitos momentos do romance José Luís Peixoto se po-
siciona como a um menino ansioso por retribuir ao pai a afei-
ção, admiração e cuidado que um dia recebeu. Atitude natural e 
corriqueira num relacionamento afetivo, entretanto, é de maneira 
quase infantil que o faz quando diz “paizinho”; não se trata aqui 
de minimizar o pai, mas de se pôr em seu lugar. O querer inverso 
de proteção, de dar o colo em vez de ombro de homem feito. Essa 
possibilidade que retratamos é ““vida oferecida àqueles que vêm 
após”” (ZIEGLER, 1977):

A linguagem dominante “naturaliza” a morte, faz crer numa 
catástrofe biológica diante da qual os homens seriam iguais. 
Assim, a sociedade capitalista não só reduziu a morte a um 
acontecimento “natural”, pobre, privado de sentido, angus-
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tiante, cercado de tabus, mas serve-se ainda deste silêncio 
para dissimular a desigualdade fundamental dos homens 
diante da morte e portanto da vida. A violência simbólica da 
sociedade capitalista faz da morte um evento pseudonatural 
absurdo, encerrando uma existência que ela construiu e jul-
gou segundo seus próprios parâmetros. (ZIEGLER, 1977, 
pp. 307-308).

A vida é um labirinto estreito, raso, e o instante é a passagem, 
o presente é uma passagem, finitude, porque num instante a vida 
esvai, é só isso, isso é só um instante passando e o ser humano 
teima por ora ignorar e por outra desafiar com o sentimento e o 
desejo de ser infinito. O tempo é passageiro, determinar quanto 
tempo tudo vai durar é inconsequente; o tempo dura apenas um 
segundo e em cada espaço ficam as vontades e as vontades duram 
todo tempo e José Luís Peixoto trata a passagem do tempo, esse 
tempo do conviver, sem deixar escapar nem a dificuldade em lidar 
com ele (o tempo), e nem a gratidão de tê-lo vivido ao lado do pai:

Pai. A tarde dissolve-se sobre a terra, sobre a nossa casa. 
O céu desfia um sopro quieto nos rostos. Acende-se a lua. 
Translúcida, adormece um sono cálido nos olhares. Anoitece 
devagar. Dizia nunca esquecerei, lembro-me. Anoitecia de-
vagar e, a esta hora, nesta altura do ano, desenrolavas a man-
gueira com todos os preceitos e, seguindo regras certas, rega-
vas as árvores e as flores do quintal; e tudo isso me ensinavas, 
tudo isso me explicavas. (...) Agora, és o rio e as margens e a 
nascente; és o dia, e a tarde dentro do dia, e o sol dentro da 
tarde; és o mundo todo por seres a sua pele. (...) E, de uma 
vez, deixas de respirar. Para sempre. E, de uma vez, deixas 
de respirar. Para sempre. Para nunca mais. Pai. Tudo o que 
te sobreviveu me agride. Pai. Nunca esquecerei. (PEIXOTO, 
2000, pp. 19-21).

São os ecos de vozes perdidas e reencontradas, fixadas na for-
ma artística, vozes que nos chegam do eterno duelo entre a morte 
e a vida em Morreste-me, de José Luís Peixoto, um duelo repleto de 
questões sem respostas, e que, embora sofrido tenha um único 
vencedor, o amor.
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DO LUGAR DA MULHER NA POESIA 
PORTUGUESA – UM OLHAR ATEMPORAL

Vecina Abib1

AGRURAS E SILÊNCIOS

Nestes dias em que tanto se fala do empoderamento da mu-
lher, este mergulho na história e no fazer poético de mulheres por-
tuguesas tem o objetivo de trazer um breve estudo da produção 
literária de mulheres na Literatura Portuguesa, em especial no gê-
nero poesia. As agruras enfrentadas pelas mulheres portuguesas 
– devido a uma educação rigorosa e a uma religiosidade opres-
sora – emudeciam-nas e não permitiam que suas vozes fossem 
reconhecidas em uma sociedade patriarcal e machista. Mantidas no 
anonimato, essas mulheres poetisas e suas obras não tiveram seu 
valor reconhecido pela historiografia portuguesa, o que não quer 
dizer que elas não tenham existido ou não tenham tido a ousadia 
de entrar em um universo fortemente demarcado pelo conceito 
masculino de autoria.

Quanto ao termo “poetisa”, que passarei a usar, faz-se neces-
sário um esclarecimento: abrirei mão do já atual “a poeta”, pois 
as poetisas portuguesas merecem que essa postura seja tomada. 
Parece-me próprio, uma vez que pretendo tratar de vozes verda-
deiramente femininas. 

De acordo com Vanda Anastácio (2013), existem muitas mu-
lheres portuguesas que escreveram textos antes do século XX, 
porém permaneceram no anonimato. Neste artigo busquei resga-
tar algumas dessas mulheres que tiveram acesso ao estudo e que, 
certamente, não se conformaram com o único papel que lhes era 
permitido: o de mãe e esposa. Ao pensar em uma historiografia 
literária anterior a 1900, feita exclusivamente por mulheres, Anas-
tácio mostrou que era possível escrever uma História da Literatura 
1 Mestre em Retórica pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), professora de 
Literatura Portuguesa da Universidade Paulista (Unip) e Coordenadora do Curso 
de Letras da Unip, campus Sorocaba. 
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Portuguesa que incluísse mulheres, apesar da escassez de dados 
sobre a relação da mulher com a escrita e a leitura. O que parecia 
improvável preencheu a lacuna de falta de referências a essas mu-
lheres escritoras. 

Portanto, estudar a história das mulheres nesse período é de-
frontar-se com o “silêncio” e refletir sobre os “discursos mascu-
linos”, textos tanto dos historiadores quanto dos representantes 
eclesiásticos e monárquicos, que consideravam a escrita e a leitura 
pouco adequadas ao gênero feminino. Ressalva deve ser feita às 
rainhas, às princesas e às senhoras das camadas socialmente mais 
elevadas, que tinham acesso à leitura e à escrita e ao estudo do 
latim e de idiomas como parte moralmente intocável da sua educa-
ção. No excerto de João de Barros (1522-1553), podemos perceber 
a condição da mulher e de seu papel na sociedade:

“Assi que digo que as mulheres tem mui pouco constância, 
e muitas delas são vãs. E de sua natureza tem no princípio 
Presenção, no mero Desacordo, no fim vergonha. E com-
mumente viveu per paixão e não per razão. E não eixarão  de 
falar ao som de sua vontade [n]em que os  matem. E dizem 
que não tem outra arma senão a língua. Como defeito não há 
víbora que tenha tanta peçonha como língua de ua mulher 
quando está merencórea.” (BARROS, 2013, p. 50-51)

O trabalho de pesquisa de Silva (2014) revela que Soror Maria 
de Mesquita Pimentel (1581-1661) foi a primeira mulher a escre-
ver e publicar em Portugal, não sem antes passar pelos censores 
da religião católica. Isso nos revela a total falta de crença – por 
parte dos homens, dos religiosos e da sociedade em geral – na ca-
pacidade das mulheres, tanto que a obra de Soror Maria Mesquita 
Pimentel passou por vários censores, como Doutor Frei Gaspar 
dos Reis, Frei Arsenio da Paixão, Frei Theodosio de Lucena e Frei 
Damaso da Apresentação.

“Que refere, por seu turno, não ter encontrado nada nesta oi-
tava rima que vá contra a fé Católica, sendo esta obra ornada 
de ‘varios & altos conceitos, tudo verificado tão elegantemen-
te que mostra grandeza de engenho natural, & artificioso’, 
acreditando que tal erudição feminina só foi possível graças a 
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uma intervenção divina: ‘lhe falou Deus ao coração, e ela só 
à voz do divino Esposo lhe aplicou sempre a orelha’, cren-
do que lhe parece ‘obra superior a hum sogeito feminino’. 
(APRESENTAÇÃO, 1639, [s.p.])

No passado e mesmo na contemporaneidade, esse preconceito 
e o consequente não reconhecimento se deve, por vezes, e tam-
bém, à crítica literária, que mesmo reconhecendo as qualidades, 
hoje, de autoras como Florbela Espanca, Irene Lisboa, Agustina 
Bessa-Luís, Natália Correia, Hélia Correia, Lídia Jorge, todas do 
século XX, classificam-nas como excessivamente sentimentais, 
por apresentarem o amor como tema recorrente em suas poesias, 
como bem analisa Fábio Mário da Silva (2014) (1) em Notas de 
reflexão em torno da escrita das mulheres, antes do século XX, na 
Literatura Portuguesa:

“Atente-se agora no discurso estereotipado de um nosso con-
temporâneo crítico literário, Massaud Moisés, que afirma, em 
relação aos versos de Florbela Espanca: ‘Vê-se que pode ser 
aproximada dos grandes sonetistas da língua [...], embora de-
les difira numa série de pontos (resultantes, no geral, de ser 
uma mulher e por isso cantar apenas o Amor)’. ” (MOISÉS, 
1981, p. 425, apud SILVA, 2014, p. 22)  

A experiência docente em aulas de Literatura Portuguesa agu-
çou-me, de certa forma, o olhar, levando-me à reflexão a respeito 
de certas questões sobre as manifestações literárias do Trovadoris-
mo e a provável inexistência de autoras. As mulheres eram repre-
sentadas por vozes masculinas nas cantigas de amigo e louvadas 
nas de amor. À mulher foi sempre destinado o papel da musa, 
nunca o da autora ou da voz desse amor.

Apesar de não haver referência a cantigas efetivamente feitas 
por mulheres na época, podemo-nos questionar se não existiram 
autoras de fato naquela época, se não foram rebaixadas ao ano-
nimato, como o ocorrido, séculos mais tarde, com Paula Vicente, 
filha do “Genial Criador do Teatro Português”, Gil Vicente. 

Seria imperdoável, pois, passarmos por este trabalho sem citá-
-la. Paula Vicente, nascida em 1519 e falecida em 1572, era filha do 
segundo casamento de Gil Vicente e foi uma das mais dedicadas 
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damas da infanta D. Maria. Ela notabilizou-se por sua erudição: 
escreveu comédias e também representou peças de seu pai, cujos 
trabalhos publicou no século XVI, ordenando-os principalmente 
em termos de autos e farsas. Apesar de seus dotes artísticos, con-
tinua relegada ao esquecimento quando diz respeito aos estudos 
literários promovidos nas aulas de Literatura Portuguesa, tanto nas 
escolas de ensino médio como nas universidades. 

Observa-se, aliás, que poucas são as autoras portuguesas des-
sa época e mesmo da contemporaneidade que fazem parte do 
conteúdo da referida disciplina. Criou-se um condicionamento, 
no discurso acadêmico, cujo preconceito vem de uma sociedade 
acostumada à desvalorização da mulher e ao não reconhecimento 
de sua capacidade literária. Apesar de ainda hoje essa literatura 
permanecer esquecida, durante quatro séculos foram muitas as 
mulheres que “ousaram” escrever. Escreveram às escondidas, de 
forma discreta ou com pseudônimos, porque os valores impostos 
à condição feminina as impediam de ocupar outros papéis sociais 
para além da maternidade e do matrimônio (SILVA, 2014).

VIRTUDE E AGRESSÃO

Este trabalho, de certa forma, adentra os aspectos educacio-
nais da mulher da península, pois tem como objetivo primeiro 
confirmar a preocupação da sociedade da época com a conduta 
da mulher e investigar os motivos do pouco fazer literário das mu-
lheres. Encontram-se, na literatura da época, diversos manuais de 
conduta, escritos para indicar qual deveria ser a postura da mulher, 
seu papel, seu comportamento e sua participação na sociedade, na 
família. Essa série de mecanismos mediou a relação das mulheres 
com a literatura e tornou praticamente impossível que elas obti-
vessem algum desempenho literário. As recomendações encontra-
das são de autoria masculina, em boa parte escritas por clérigos 
e, como era de se esperar, pelo contexto da época, eram voltadas 
para as tarefas domésticas e religiosas e dirigiam-se, na maioria das 
vezes, às mulheres das classes sociais mais abastadas.

A educação feminina voltava-se, na maioria das vezes, para as 
“virtuosas” e ilustres, pois elas eram consideradas exemplos em 
cuja conduta deveriam mirar-se outras mulheres. A influência do 
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comportamento dessas virtuosas ou das damas da corte no com-
portamento das mulheres do povo era tão forte que elas eram 
consideradas espelhos em suas atitudes (FERNANDES, 1995). 
Quando o comportamento dessas senhoras era bom, com atitudes 
dignas, as mulheres do povo assim procediam, miravam-se nesse 
espelho. Caso contrário, elas também se mostravam rudes e de má 
conduta. 

Um fator que deve ser considerado e que vai além do grupo 
social a que pertenciam as mulheres, de suas funções e da partici-
pação delas na sociedade, diz respeito à situação civil delas: se ca-
sadas, donzelas ou viúvas. Exigiam-se condutas diferentes, obriga-
ções especificadas em cada um dos casos, inclusive considerava-se 
a situação peculiar das freiras. Nesse ambiente, destaca-se a privile-
giada condição social da mulher casada em relação às demais, pois 
esta estava inserida num “estado” acima das demais devido às suas 
funções familiares, morais e também educativas no cuidado dos 
filhos e da família. Porém, casadas ou não, todas eram mantidas 
sob o controle dos maridos ou dos pais, que indicavam o que elas 
podiam fazer e, principalmente, o que não podiam. 

Nem sempre as mulheres eram julgadas com clemência. Per-
cebem-se fortes adjetivos atribuídos a elas: mentirosas, luxuriosas, 
razão de todos os males. Além disso, o mais incrível, era a recusa 
de alguns homens em se casarem. Optavam pela vida religiosa, 
não por vocação, mas para não se defrontarem com os problemas 
que a vida de casado lhes imporia. Fernandes (1995) traz um estu-
do sobre os casamentos e as relações familiares do século XV ao 
XVII, o que permite, além do conhecimento, uma compreensão 
das formas de vida das sociedades do passado.

Vanda Anastácio (2013, p. 166), em sua Antologia Improvável, 
refere-se às posições tomadas por alguns autores quanto à conduta 
feminina, “Mais conhecidas são as posições de Francisco Manuel 
de Melo (1608-1666) na ‘Carta de Guia de Casados’, para quem, 
tratando-se de mulheres, o ‘melhor livro é a almofada, e o basti-
dor’. ” 

“[...] ainda que seja possível identificar na produção escrita 
das mulheres dos séculos XV, XVI e XVII atitudes esporádi-
cas de resistência ao discurso misógino dominante, o facto é 
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que não conhecemos textos portugueses de autoria feminina 
[…] anteriores ao século XVIII.” (ANASTÁCIO, 2013, p. 
166). 

Muitas foram, na península, Portugal e Espanha, as obras es-
critas em que se percebe um caráter misógino e nada benevolen-
te com as mulheres. Neste artigo, importante que se ressalte que 
muitas das agressões e violência contra a mulher em dias atuais se 
devem a esse passado de desvalorização do gênero feminino, que 
perdura, em menor escala, até os dias atuais. 

CLAUSURA E PAIXÃO

A leitura do livro “A maior paixão do mundo”, de Myriam Cyr 
(2007), levou-me a redescobrir a história da freira Mariana Alco-
forado e suas cartas de amor proibido, de 1669, mais tarde co-
nhecidas como “Cartas Portuguesas”. Escrito em francês, “Lettres 
Portugaises” encontra-se sob domínio público ao abrigo do art.º 
31 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. A des-
coberta dessas cartas causou grande impacto na corte parisiense, 
pois trazia um conteúdo ardente demais para a época. Nelas, Ma-
riana do Alcoforado revelava sua paixão pelo oficial francês Cha-
milly, que havia sido deslocado para Portugal para lutar contra a 
Espanha nas Guerras da Restauração. 

Mariana Alcoforado – que nasceu em Beja, no dia 2 de abril 
de 1640, e faleceu em 28 de julho de 1723 – é a personagem e 
presumível autora das cinco Cartas Portuguesas dirigidas a Noel 
Bouton de Chamilly, cartas que se tornaram um clássico da litera-
tura universal. 

Mariana, com onze anos, foi obrigada a entrar para o convento, 
para honrar o testamento materno que a nomeava freira do Con-
vento da Conceição. Sem ter nenhuma inclinação religiosa, Maria-
na submeteu-se à clausura, mas ansiava pelo dia em que poderia 
regressar ao seio da família e à liberdade da vida real. Um dia, 
chegou à cidade de Beja um regimento francês. Quis o destino 
que o olhar de Mariana cruzasse com o do jovem oficial francês 
Chamilly. Mariana estava na janela do convento, e dessa troca de 
olhares nasceu um amor imediato e profundo. Com vinte anos, o 
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instinto físico falou mais alto e, dominada por uma incontrolável 
paixão, passou a encontrar-se com Chamilly, secretamente, na sua 
cela, durante várias noites seguidas. Descobertos, a notícia dessa 
relação difundiu-se rapidamente, causando escândalo. O oficial 
deixou Portugal com a promessa de retornar para buscá-la. Du-
rante a espera, vivendo essa paixão atormentada de uma mulher 
que fora destinada a Deus, Mariana escreveu, em 1669, suas cartas, 
que contam uma história sempre igual: esperança no início,

1ª. Carta:
“Eu não te posso esquecer, e não esqueço também a espe-
rança que me deste de vires passar algum tempo comigo. Ai!, 
porque não queres passar a vida inteira ao pé de mim? Se 
me fosse possível sair deste malfadado convento, não espera-
ria em Portugal pelo cumprimento da tua promessa: iria eu, 
sem guardar nenhuma conveniência, procurar-te, e seguir te, 
e amar-te em toda a parte.” (ALCOFORADO, 1997, p. 12)

2ª. Carta:
“Sei bem qual é o remédio para o meu mal, e depressa me li-
vraria dele se deixasse de te amar. Ai, mas que remédio... Não; 
prefiro sofrer ainda mais do que esquecer-te. E depende isso 
de mim?” (ALCOFORADO, 1997, p. 16)

seguida de incerteza

3ª. Carta:
“Sim, reconheço agora a falsidade do teu arrebatamento. En-
ganaste-me sempre que falaste do encantamento que sentias 
quando estavas a sós comigo. Unicamente à minha insistência 
devo os teus cuidados e a tua ternura. Intentaste desvairar-me 
a sangue-frio; nunca olhaste a minha paixão senão como um 
troféu, o teu coração não foi verdadeiramente atingido por 
ela. Serás tão infeliz, e terás tão pouca delicadeza, que só para 
isso te servisse o meu ardor?” (ALCOFORADO, 1997, p. 20)

e, por fim, a convicção do abandono. 

4ª. Carta:
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“O teu procedimento é mais de um tirano empenhado em 
perseguir, que de um amante preocupado apenas em agradar. 
Ai!, porque tratas tão mal um coração que é teu? Bem sei que 
é tão fácil para ti desprenderes-te de mim como para mim o 
foi prender-me a ti.” (ALCOFORADO, 1997, p. 26)

5ª. Carta: 
“Concordo que tem sobre mim muitas vantagens, e que me 
inspirou uma paixão que me fez perder a razão; mas não deve 
envaidecer-se com isso. Eu era nova, ingénua; tinham-me en-
cerrado neste convento desde pequena; não tinha visto senão 
gente desagradável; nunca ouvira as belas coisas que constan-
temente me dizia; parecia-me que só a si devia o encanto e a 
beleza que descobrira em mim, e na qual me fez reparar; [...] 
De si nada mais quero. Sou uma doida, passo o tempo a dizer 
a mesma coisa. É preciso deixá-lo e não pensar mais em si. 
Creio mesmo que não voltarei a escrever-lhe. Que obrigação 
tenho eu de lhe dar conta de todos os meus sentimentos? 
FIM” (ALCOFORADO, 1997, p. 41)

Foram cinco cartas escritas em francês, publicadas em Paris e 
que traziam o gosto acre do pecado e da dor, revelando as intimi-
dades de uma freira. Em Portugal, país cuja população era avessa 
a qualquer manifestação literária por parte das mulheres e extre-
mamente rigorosa no que diz respeito ao comportamento femini-
no – ainda mais no tocante a uma freira! – as Cartas Portuguesas 
causaram polêmica e estranheza. 

O conteúdo, o vocabulário sofisticado e o ardor das cartas le-
varam a dúvidas quanto a essas cartas terem sido escritas de fato 
por uma freira. Criou-se verdadeira polêmica quanto à autoria das 
cartas, que foram atribuídas ao conde Gabriel de Guilleragues, 
considerado o tradutor francês dos textos. Somente no século 
XIX, Mariana foi considerada a possível autora. Muitos conside-
ram a questão da autoria um problema ainda não resolvido: por 
acharem as cartas demasiado belas para terem sido escritas por 
uma mulher, negavam-lhes a autenticidade, atribuindo a autoria 
a escritores franceses ou portugueses como Alexandre Hercula-
no ou Camilo Castelo Branco. Nessas críticas, percebe-se a marca 
incontestável do preconceito, não apenas literário, mas de gênero.  

Outra questão é o desconhecimento de como e por que tais 
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cartas foram parar nas mãos do editor, o francês Claude Barbin, 
fato que abre a presunção da veracidade delas. Porém, estudos 
mostraram que, embora essas cartas tenham sido escritas em 
francês, trazem acentuados vestígios de sintaxe portuguesa. Na 
biblioteca dos Alcoforados, acharam-se também inúmeros livros 
em francês, indício provável de que era uma família que se servia 
frequentemente da língua francesa, pelo menos para leitura. 

Essa dúvida quanto à autoria das cartas nos leva a perceber a 
pouca expressão da figura feminina nas sociedades do passado e, 
principalmente, o forte motivo de sua pouca participação literária. 

Sejam “As Cartas” verídicas ou não, Mariana Alcoforado exis-
tiu realmente, e o escândalo que houve em torno da sua pessoa 
também foi verdadeiro. Mariana, por sua vez, com o tempo, rea-
bilitou-se de sua tristeza e, pelas boas obras que prestou enquanto 
freira, adquiriu o título de “Soror” e chegou à posição de abadessa 
do Convento. Morreu já idosa, aos oitenta e três anos de idade, em 
1723, no Convento da Conceição, em Beja. 

Ressalte-se que a obra de Mariana do Alcoforado tem recebi-
do, por parte dos professores de literatura, uma melhor atenção e 
já tem sido levada para a sala de aula. De forma diferente e com in-
discutível preconceito, muitos críticos, historiadores e professores 
universitários têm ignorado a existência de outras autoras, de antes 
do século XX e XXI, o que nos leva a refletir sobre a Literatura de 
autoria feminina e a importância desse resgate para um repensar 
da nossa História Literária.

NÃO MAIS SILÊNCIOS

Virginia Woolf, já no início do século XX, alertara também 
para essa distância entre a condição feminina na vida real e a ima-
gem da mulher representada na literatura de autoria masculina, 
confrontando esses dois espaços patriarcais: o real e o ficcional. 
Segundo ela,  

“Se a mulher só existisse na ficção escrita pelos homens, po-
der-se-ia imaginá-la como uma pessoa de maior importância: 
muito versátil, heróica e mesquinha; admirável e sórdida; in-
finitamente bela e medonha ao extremo; tão grande quanto 
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o homem e até maior, para alguns. Mas isso é a mulher na 
ficção. Na realidade, [...] ela era trancafiada, surrada e atirada 
pelo quarto.” (WOOLF, 1985, p.56)

Owen e Alonso (2011, apud SILVA, 2014), em sua releitura 
sobre a história da literatura feminina em Portugal, mais especi-
ficamente, no século XX, separam três gerações de mulheres es-
critoras: Florbela Espanca e Irene Lisboa como uma primeira e 
já presente abertura modernista, Agustina Bessa-Luís e Natália 
Correia como corajosas vozes levantadas na época da ditadura e, 
finalmente, Hélia Correia e Lídia Jorge a representarem o período 
pós-revolucionário.  Em períodos diferentes, de diferentes situa-
ções políticas, essas escritoras ousaram responder, com seu traba-
lho literário, a uma sociedade tradicional acostumada a associar o 
gênio criativo aos escritores. 

No presente artigo, não poderia deixar de falar em Florbela 
Espanca, escritora portuguesa que, apesar de ter publicado seus 
primeiros poemas em 1919, só teve visibilidade após sua morte. 
Vamos encontrar, na sua poética, um estilo realmente inovador 
e, por isso, ela pode ser considerada a precursora do erotismo na 
escrita feminina em Portugal. Provocou a crítica tradicionalista e 
rompeu com os padrões do contexto histórico-literário vigente. 
Atingiu a plenitude do amor com o desejo de “amar perdidamente 
e não amar ninguém”, não se importou com as recomendações 
do que se considerava moral, especialmente no que concerne ao 
comportamento sexual aprovado para as mulheres e lançou-se em 
sua poética libertária

Amar! (Florbela Espanca)

“Eu quero amar, amar perdidamente!
Amar só por amar: aqui… além…
Mais Este e Aquele, o Outro e toda a gente…
Amar!  Amar!  E não amar ninguém!”
(ESPANCA, 2002, p.10)

Florbela D’Alma Espanca e Mariana do Alcoforado escreve-
ram sobre a dor avassaladora da ausência, ambas transgressoras 
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pela paixão. Nas cartas, Alcoforado deixa aos poucos a esperança 
para dar lugar ao desespero, ora por notícias do amado ora por 
saudade, solidão e ciúme como fica evidente no fragmento de sua 
terceira carta reproduzido a seguir:

“Adeus. Era melhor nunca te ter visto. Ah, sinto até ao fundo 
a mentira deste pensamento e reconheço, no momento em 
que escrevo, que prefiro ser desgraçada amando-te do que 
nunca te haver conhecido. Aceito, assim, sem uma queixa, a 
minha má fortuna, pois não a quiseste tornar melhor. Adeus: 
promete-me que terás saudades minhas se vier a morrer de 
tristeza; e oxalá o desvario desta paixão consiga afastar-te de 
tudo. Tal consolação me bastará, e se é forçoso abandonar-te 
para sempre, queria ao menos não te deixar a nenhuma ou-
tra.” (ALCOFORADO, 1997, p. 23)

Também Florbela, em uma carta a Guido Batelli, professor de 
História da Literatura Italiana na Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra, onde ela estudou, escreve sobre a saudade, a 
angústia e os sentimentos que, desencontrados, revelavam a in-
quietude de sua alma. 

“O meu mundo não é como o dos outros, quero demais, exi-
jo demais; há em mim uma sede de infinito, uma angústia 
constante que nem eu mesma compreendo, pois estou longe 
de ser uma pessoa; sou antes uma exaltada, com uma alma 
intensa, violenta, atormentada, uma alma que não se sente 
bem onde está, que tem saudade...sei lá de quê!” (ESPANCA, 
1931, p.29) 

AUDÁCIA E RESSIGNIFICAÇÃO

No livro Novas Cartas Portuguesas, publicado em 1972, Maria 
Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa res-
gatam, com olhar contemporâneo, a história corajosa de Mariana 
do Alcoforado. Assim como Florbela, as três Marias questionam 
o mundo com o objetivo de ressignificá-lo. Refletem sobre a sub-
missão imposta às mulheres tanto por seus maridos quanto pela 
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sociedade e ousam fazer da literatura palco para romper com as 
amarras da opressão impostas pelo meio social. 

Nessa obra escrita a três mãos, pelas três Marias, as cinco cartas 
de Mariana do Alcoforado para Chamilly são o fio condutor. As 
Novas Cartas Portuguesas foram publicadas dois anos antes da Revo-
lução dos Cravos. Nessas cartas, Mariana, a freira, é resgatada, não 
obstante os três séculos que a separam das autoras contemporâne-
as. É no contexto do feminino que elas se identificam, 

“[...] Se tome Mariana que em clausura se escrevia, adquirindo 
assim sua medida de liberdade e realização através da escri-
ta; mulher que escreve ostentando-se fêmea enquanto freira, 
desautorizando a lei, a ordem, os usos, o hábito que vestia.” 
(BARRENO; HORTA; COSTA, 1974, p. 91).

Diferentemente do século XVII, em que muitas vezes o es-
paço dos conventos servia para que as freiras, longe do controle 
paterno e de possíveis casamentos indesejados, realizassem seu 
desejo de escrever, ler e se instruir; no século XX, outras marcas e 
mudanças se operam na vida das mulheres: luta em busca de seus 
espaços, de seus direitos, inclusive o direito do voto e, em especial, 
o da literatura.  

Há que se destacar o momento especialmente delicado pelo 
qual passou Portugal em fins do século XIX e início do XX. Fo-
ram muitas as mudanças na sociedade portuguesa: o fim da já de-
cadente monarquia – cujo regime absolutista deixou Portugal em 
verdadeira penúria –, a República cambaleante e, por fim, o golpe 
de Salazar, que colocou Portugal numa ditatura por mais de 50 
anos. Inclua-se, nesse contexto, as duas grandes Guerras Mundiais 
e o início da Guerra Fria.

No entanto, mesmo diante desse caos social e político, as vo-
zes femininas não se calaram. Faz-se oportuno citar novamente 
Simone de Beauvoir e a obra “O segundo sexo”, de 1949, cuja 
discussão sobre os papéis e o lugar das mulheres na sociedade fez 
com que outras escritoras levantassem essa bandeira pelos direitos 
das mulheres nos diferentes setores sociais. A literatura portuguesa 
ganhou um novo fazer literário nessa época: temas femininos e 
uma representatividade cada vez maior da mulher escritora foram 
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ganhando força, o que acarretou o cenário ideal para que as três 
Marias apresentassem as Novas Cartas Portuguesas. Surgiu, assim, um 
novo olhar, uma nova linguagem, uma nova mulher portuguesa.    

Sem dúvida, o questionamento levantado nessa obra traz à 
tona todo o passado de opressão e discriminação da mulher. Sai do 
espaço português e ganha a universalidade. A história de Mariana 
e de suas cartas ganha as vozes de todas as mulheres, ao longo dos 
séculos, subjugadas por sociedades extremamente conservadoras 
e cruéis, que ainda hoje tentam ou mesmo calam suas vozes. Mas, 
como nos encoraja Mariana, em sua 4ª carta (ALCOFORADO, 
1997, p. 27), se tentam ceifar nosso direito de escrever, há mulhe-
res a nos amparar: “J’écris plus pour moi que pour vous” (“Eu 
escrevo mais por mim que por você”.) 

 O aspecto curioso e relevante das Novas Cartas deve-se ao di-
álogo que abre com tantos textos do passado e da contempora-
neidade, da intertextualidade presente com as Cartas de Mariana e 
de outras cartas e escritos que as Marias inserem em sua literatura. 
São mulheres, são vozes que caladas foram e hoje se fazem ouvir 
e resgatam a freira de Beja, reconstroem-na, libertam-na de seu 
claustro, traduzem a sua feminilidade, sua sexualidade e uma nova 
identidade, livre, enfim, de uma sociedade opressora: “Marianas, 
de Marias, de Anas, de Ana Maria, de Maria-Ana, ou ainda de ou-
tros nomes diferentes, mas todas de mulheres Marianas em seus 
destinos” (MAFRA, 2008, p. 8-9). Se, nas Cartas, Mariana revela 
sua paixão e pela escrita se expõe, nas Novas Cartas, Mariana se 
descobre mulher, não objeto, mas consciente do seu corpo e de 
seu desejo e, pela escrita, se liberta.

“Considerai, irmãs minhas, [...]. Considerai a cláusula propos-
ta, a desclausura, a exposição de meninas na roda, paridas 
e esconsas da matriz de três. Moças só meio meninas bem 
largadas da casa de seus pais e arrematados já de seus dotes 
em leilão de país. Nem vai ser isto, pois não é? Que vai ser 
de nós e Mariana depois desta partida, choro de ausência, de 
alguma falta, falha de Mariana ou quem – ou dela quer sabê-
-la?” (BARRENO; HORTA; COSTA, 1974, p.13). 

Em Novas Cartas Portuguesas, as Marias nos levam a repensar o 
papel da mulher, da Literatura, da nossa existência e as relações de 
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autoritarismo e de poder que nos foram e nos são impostas, ainda, 
no século em que vivemos. Que determinados paradigmas caiam 
por terra, que a misoginia e as condições humilhantes possam ficar 
no passado. Que novas vozes se levantem e que o silêncio nunca 
mais seja imposto às mulheres, sejam portuguesas, brasileiras, ne-
gras ou brancas, engajadas na luta da liberdade do seu corpo, do 
seu desejo e do amor.
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LITERATURA E ENSINO: UMA LEITURA EM MEIO 
DIGITAL DE DISPERSÃO, DE MÁRIO DE SÁ-

CARNEIRO

Jair Zandoná1

A XXVI edição do Congresso Internacional da ABRAPLIP 
teve como tema geral o ensino e a pesquisa de literatura portu-
guesa no Brasil e no mundo, o que motivou vários depoimentos, 
experiências, inquietações envolvendo tais preocupações. Creio, 
então, que seja importante para minha intervenção retomar algu-
mas ponderações de Roger Chartier em A mão do autor e a mente do 
editor (2014), especialmente no tocante à cultura escrita na textua-
lidade digital para, então, chegar à minha proposta de leitura e de 
análise de poemas sá-carneirianos usando a ferramenta de leitura 
DLNotes22. 

Nesse estudo, Chartier traça um percurso sobre a impressão 
maciça e a possibilidade de ampla disseminação de objetos im-
pressos. Desde a invenção do códice, que substituiu o rolo, cuja 
tecnologia permitiu “folhear a obra, encontrar uma passagem com 
facilidade” (CHARTIER, 2014, p. 122), por exemplo, ao apareci-
mento do “livro unitário”, a qual reunia na mesma encadernação 
a/s obra/s de um mesmo autor, e à criação da prensa e o tipo 
móvel por volta do século XIV são definidos pelo estudioso como 
marcos importantes da e para a cultura escrita, bem como para a 
transformação da reprodução e da difusão de livros ao longo da 
história. Muito embora a publicação manuscrita não tenha desa-
parecido, alterou de maneira significativa não apenas a prática de 
leitura, mas também a de escrita. 

Dito isso, cabe, então, a incursão pela textualidade digital e 
seu suporte: a tela do computador (e do smartphone, do tablet...) 
1 Doutor em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. É um dos 
editores da Revista Anuário de Literatura (PPGL/UFSC), editor de resenhas da 
Revista Estudos Feministas (REF). Atualmente, realiza estágio de pós-doutorado no 
PPGLit/UFSC. O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil (150118/2017-1).
2 A sigla DLNotes2 é resultado da combinação de Digital Library Notes, ou seja, 
ferramenta para anotações em bibliotecas digitais.
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que, conforme Chartier (2014, p. 123-124) “confronta o leitor 
com vários tipos de textos [os quais] podem ser produzidos ou 
recebidos no mesmo suporte e numa forma usualmente escolhi-
da pelo próprio leitor.” Sobre as reflexões do historiador francês, 
cabe destacar aqui a discussão acerca das possibilidades próprias 
da nova tecnologia em inventar e oferecer formas originais de es-
crever – e de publicar, eu completaria. “No reino digital, não é o 
objeto escrito que é dobrado, como no caso do manuscrito ou da 
página impressa, mas o próprio texto. Isso significa que a leitu-
ra consiste em ‘desdobrar’ aquela textualidade móvel e infinita.” 
(CHARTIER, 2014, p. 125). É justamente as possibilidades de 
“desdobrar”, mencionada por Roger Chartier, que me interessa. O 
meio digital demandou uma – ou várias – maneira/s nova/s de ler. 
A reorganização da cultura escrita com a revolução digital, possibi-
litando novos suportes para publicação e circulação de textos, tem 
motivado pesquisas como a que resultou na criação da ferramenta 
de leitura digital DLNotes2, projeto criado pelo NUPILL (Núcleo 
de Pesquisa em Informática, Linguística e Literatura) e pelo LA-
PESD (Laboratório de Pesquisa em Sistemas Distribuídos)3.

Retomo, então, o resumo deste texto. Parece ser consenso que 
tratar de leitura seja um assunto bastante sensível. Não que ela te-
nha desaparecido, mas está em constante concorrência com outros 
tipos de textos, dos quais o virtual e o cinematográfico recebem 
maior destaque. Se comunicar é preciso, navegar também o é. A 
internet, nesse sentido, parece fornecer o exemplo máximo da co-
municação (quase) em tempo real, entre pessoas cada vez mais 
distantes – ou nem tanto – e tem se mostrado um espaço podero-
so para localizar, em formatos variados (em PDF, EPUB, HTML, 
entre outros), textos literários ou não, que poderiam ser de difícil 
acesso no formato impresso.

Mas como aproveitar essas transformações para o campo do 
ensino, dentro de um quadro que parece irreversível, irrefreável? 
Não se trata de paralisar a comunicação ou o virtual ou seus efeitos 
despretensiosamente negativos. Trata-se de reavivar um lugar, um 
espaço: abrir um lugar de leitura, recuperar a diferença, reestrutu-
3 Essa iniciativa vincula-se a um projeto maior idealizado pelo NuPILL e pelo 
LAPESD, o qual inclui a Biblioteca Digital de Literaturas de Língua Portuguesa 
(http://www.literaturabrasileira.ufsc.br) e está disponível a usuários de interesses 
bem variados, desde o leitor avulso ao pesquisador especialista.

http://www.literaturabrasileira.ufsc.br
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rar identidade(s). Tomemos, portanto, o universo acadêmico como 
sala de leitura, como um lugar do imaginário, que apenas a leitura 
preenche e dá forma. Lugar de navegação, de trans-formação. A 
UFSC, assim como outras instituições de ensino, possibilita aliar 
o uso das tecnologias em sala de aula – e fora dela, posto que a 
produção do conhecimento não se restringe ao espaço acadêmico 
– através da plataforma Moodle (Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem), o que tem contribuído nas práticas e dinâmicas em sala, no 
acesso a textos, a materiais de apoio, a postagem de atividades, de 
exercícios e de avaliações. A plataforma permite, ainda, ser uma 
biblioteca para os alunos acessarem as discussões realizadas nos 
semestres anteriores de modo bastante otimizado.

Nesse espaço virtual disponibilizamos, através do recurso 
“Ferramenta externa” a inserção de atividade, seja de texto lite-
rário seja teórico, para ser lido por meio da ferramenta de leitura 
digital DLNotes2. Voltada para o ensino, o DLNotes2 é uma fer-
ramenta de anotações colaborativas para obras em HTML, a qual 
permite a professores e alunos fazerem inserções (comentários, 
indicações, discussões, exemplos) em obras literárias disponibili-
zadas nesse formato digital. No caso, as anotações podem ser li-
vres ou semânticas. As anotações livres (Figs. 1) são as tradicionais, 
como fazemos quando lemos e anotamos em um livro, acrescido 
dos recursos que o meio digital proporciona. 
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Figs. 1 – passo a passo para anotação livre
Fonte: DLNotes2 <http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/

d3/839>

http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/d3/839
http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/d3/839
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Já as anotações semânticas (Figs. 2) se referem ao acréscimo 
de metadados, isto é, de informações descritivas, aos elementos de 
um arquivo que, neste caso, será uma obra literária. Com isso, so-
mos capazes de tornar palavras ou expressões processáveis pelos 
computadores, chegando a simular o que seria um processamento 
semântico. Conforme apontam Adiel Mittmann e Roberto Willri-
ch, envolvidos no processo de criação do DLNotes2, a ferramenta 
“suporta a criação de anotações privadas ou públicas, possibilitan-
do assim seu uso em um contexto privado, ou então suportando 
o ensino colaborativo”. Especificamente no tocante às anotações 
semânticas, “associam um fragmento de texto a uma classe (con-
ceito) ou indivíduo em uma base de conhecimento ontológica (KB 
- Knowledge Base). O diferencial do DLNotes em relação a outras 
ferramentas de anotação semântica é que ela permite aos usuários 
colaborarem na construção da [...] [base de conhecimento] via a 
identificação de indivíduos e suas propriedades.” (MITTMANN; 
WILLRICH, 2014, p. 1).
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Figs. 2 – passo a passo para anotação semântica
Fonte: DLNotes2 <http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/

d3/839>

http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/d3/839
http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/d3/839
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Para que fosse possível elaborar as anotações semânticas de 
teoria literária, foi criada, como dito, uma ontologia – que organiza 
as classes e subclasses em uma base de conhecimento – de modo 
a permitir o desenvolvimento de um esquema de termos de teo-
ria literária, o qual pode ser adaptado facilmente às perspectivas 
teóricas e às necessidades de diferentes professores. Para fins de 
contexto de elaboração dessa ontologia, foi criada através do Free 
Mind. 

DOIS POEMAS: “PARTIDA” E “ESCAVAÇÃO”

Apresentarei alguns resultados obtidos com a leitura, por meio 
do DLNotes2, dos dois primeiros poemas pertencentes ao livro 
Dispersão, de Mário de Sá-Carneiro. Esse material integrará um dos 
tópicos da disciplina de Estudos de Teoria da Literatura II4 dedica-
do a poéticas e projetos literários. 

Pois bem, no conjunto de poemas, de “Partida” até “Queda”, 
percebemos a construção de imagens de ruína, de perda e de der-
rocada do sujeito poético. Em “Partida” (Fig. 3), isso é percebido a 
partir da sequência de fatos – seguindo a classificação da ontologia 
disponível – enunciados pelo eu-poético, a saber: “Percepção de 
que a vida escoa; Introspecção; Desejo de fugir ao mistério; Triun-
fo; alma nostálgica de além; Reflexão sobre a vida do artista; A 
vida é subir além dos céus; Partir sem temor; Suscitar cores endoi-
decidas; Ser coluna de fumo; Ser asa, nuvem, ânsia e olor; Viagem 
em espiral; Miragem roxa – como desejo de transformação; Sus-
pensão dos sentidos [anotação relativa às reticências do poema]; 
Apoteose de sentidos; Elevação-pausa [anotação referente aos três 
asteriscos no poema]; Consciência do destino outro; e Consciência 
de nunca sermos dois”. É assim que a figura de Narciso é retoma-
da, de maneira que a fragilidade é marcada pela recorrente temática 
de perda, que leva a uma vertiginosa queda. 

4 Essa disciplina faz parte da matriz curricular da terceira edição 
do Curso de Letras/Português modalidade a distância da UFSC: 
https://ead.ufsc.br/portugues/projeto-pedagogico-do-curso/. 

https://ead.ufsc.br/portugues/projeto-pedagogico-do-curso/
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Fig. 3 – Esquema: personagem [eu] - percurso
Fonte: DLNotes2 <http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/

d3/839>

http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/d3/839
http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/d3/839
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Como observa Fernando Paixão, Mário de Sá-Carneiro elabo-
ra um neologismo necessário para a compreensão de seu proje-
to: dispersona, uma variação de persona no qual representa a própria 
dispersão – palavra-chave de sua poética –, sem se limitar ao psi-
quismo individual e negando o “corriqueiramente humano” (PAI-
XÃO, 2003, p. 55).

Ao levar em conta o conjunto de poemas5 pelo aspecto da per-
da e da negação, que ruma para a ausência do eu e também do eu/
outro – se nos detivermos no poema que abre o livro –, em “Parti-
da”, encontramos um eu-poético que vê sua vida escoar – e, como 
a água que desce o rio – não por acaso é um dos espaços indicados 
nesse poema (Figs. 4) –, não há como controlar seu fluxo: a vida 
simplesmente segue seu rumo. E seguindo o natural movimento, 
o eu-poético exacerba o sentimento de perda de seu objeto, que 
não é nomeado, tampouco reconhecido, porque, como ele mesmo 
menciona, é “de além”. Sendo assim, sua alma sente falta de algo 
que sequer chegou a acontecer. O sentimento de perda é, para ele, 
como que um fardo a carregar – tão torturante quanto o de Atlas 
–, numa tarefa que não tem fim – como a de Sísifo. Então, esse eu 
se joga ao sonho, a elementos que o levam e elevam às alturas, para 
refugiar-se, ser imponente e, ao menos no sonho, mostrar-se forte: 
“Ser garra imperial enclavinhada, / E numa extrema-unção d’alma 
ampliada, / Viajar outros sentidos, outras vidas”, para ser capaz de 
transcender-se a si mesmo.

5 É interessante considerar o modo o poeta vai delineando por correspondência 
os poemas que acabarão por fazer parte de Dispersão. Nas cartas notamos como 
planeja não apenas os poemas, mas também outros projetos. Ver, por exemplo, 
as de 10/03, de 21/04 e de 04/05, todas de 2013. Esta última evidencia sua 
preocupação com forma, conteúdo, ritmo, extensão e o tempo de leitura dos 
poemas (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 95-103, 136-143, 155-162).
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Figs. 4 – Esquema do poema “Partida”: eu-poético, 
percurso, personagens, espaço e tempo

Fonte: DLNotes2 <http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/
d3/839>

http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/d3/839
http://www.dlnotes2.ufsc.br/report/d3/839
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“Partida”, por fazer referência ao artista – “ [...] a vida, a na-
tureza / que são para o artista? Coisa alguma.” –, também nos 
reporta ao próprio poeta e recai na questão biográfica, como se 
“acidentalmente” fosse a voz do poeta que se entrecruzasse com 
a do sujeito do poema. A assertiva de Paixão (2003, p. 37) acerca 
da poética de Sá-Carneiro, ao dizer que “a dicotomia entre sonho 
e realidade engendra-se como eixo imaginário em torno ao qual 
se arrolam imagens que revisitam com insistência a condição do 
poeta”, é bastante adequada. Sá-Carneiro brinca com as frontei-
ras da razão, confunde, encaminha-nos pelo labirinto próprio do 
jogo de imagens e cores promove: “A cor já não é cor – é som e 
aroma!”. E para fechar – ou abrir – as portas desse caminho de 
ilusão, o último verso é derradeiro: “A tristeza de nunca sermos 
dois…” recupera o castigo de Narciso imposto por Nêmesis: “que 
também possa amar e jamais possuir o objeto de seu amor!” (FA-
VRE, 2000, p. 747). Narciso sabe – embora não queira acreditar 
– que é impossível realizar a “fusão entre ele e seu reflexo, entre 
o ser profundo e a aparência efêmera.” (FAVRE, 2000, p. 750). 
Não por acaso, a imagem que se (Figs. 4) constrói em “Partida” é 
helicoidal, como o caracol, mas o sentido se inverte, para dentro, 
numa viagem interior.

E nesse caminho de desilusão, a análise de Gaston Bachelard 
sobre Narciso é bastante enriquecedora a esta leitura: “A contem-
plação de Narciso está quase fatalmente ligada a uma esperança. 
Meditando sobre sua beleza, Narciso medita sobre seu porvir. O 
narcisismo determina então uma espécie de catoptromancia natural.” 
(BACHELARD, 1997, p. 26). Seria como se o sujeito previsse o 
que aconteceria com ele mesmo a partir do que vê no outro – seu 
próprio reflexo: eu e eu/outro (Figs. 4) –; suas ações seriam ante-
cipadas na busca pelo Outro. Essa busca poderia ser metaforizada 
pela ação de escavar, título do poema seguinte.

“Escavação” sugere a viagem interior: “Desço-me todo”. E, 
fiel à proposta de Dispersão, mesmo que o eu-poético busque re-
agir, seus intentos são em vão: “E a minh’alma perdida não re-
pousa” (Figs. 5). É então que recorre à voluptuosidade do sonho, 
débil tentativa de fixar existência – “E cinzas, cinzas só, em vez de 
fogo… / – Onde existo que não existo em mim?”. Nele ainda ve-
rificamos a perda, o não encontro, a lastimável consciência de que 
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nada lhe é verdadeiro tampouco verdadeiramente: “Noites d’amor 
sem bocas esmagadas”. O percurso do poema pode ser organiza-
do, em sentido descendente, afastando-se do ponto de partida, em 
direção própria da introspecção, como é possível perceber no es-
quema do canto superior direito da figura a seguir (Figs. 5): “ânsia 
de encontrar alguma coisa; Divagação; Viagem interior; Criação de 
sonhos; Consciência da vitória falsa; Ruína da chama sonhadora; e 
(des)ilusões falsamente sentidas”. Tudo lhe soa e se transforma em 
falso, vocabulário recorrente na voz do sujeito melancólico, que se 
desdobrará em termos sinônimos: fantasia, opaco, sono, bruma, 
espuma – elementos que demarcam o inconstante, rendido, perdi-
do e frágil que pode, a qualquer momento, dissipar-se. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Mário de Sá-Carneiro, ao elaborar um eu-poético fadado às 
perdas, de maneira que as suas percepções se desvanecem, se al-
teram. Disso emerge a questão essencial do mistério do ser: o eu 
nunca se revela por completo, está sempre envolto por uma cor-
tina intransponível, porém perceptível aos sentidos – motivo pelo 
qual é recorrente o uso de termos que remetem a cetim, renda, 
névoa, nuvem, bruma, tão presentes tanto nos versos quanto na 
prosa sá-carneiriana. 

Sobre sua escrita, o próprio poeta, em correspondência de 26 
de fevereiro de 1913 endereçada a Fernando Pessoa, expressa o 
dilema que sua poética enceta através de uma linha curva cujas 
extremidades jamais se encontram. Uma das setas se refere ao real 
e a outra a seu oposto, o irreal, que, por sua vez, se volta para o 
real, sem nunca se encontrarem. Em suas palavras, escreve: “Isto é: 
vem do real, tem uma inflexão perturbada e fugitiva p[ar]a o irreal, 
tendo longinquamente nova inflexão para o real, impossivel porém 
já de a atrair.” (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 88). Por esse viés, sua 
poética reverbera jogos e deslocamentos entre eu e outro – sempre 
em triunfo –, numa viagem interior. Tais aspectos sinalizam bem 
o que Fernando Guimarães (1999) discorreu sobre a Poética no 
Modernismo, sendo elaborada a partir da construção da sensação. 
Nesse sentido, escreveu Fernando Pessoa (1998, p. 432), a arte “é 
a expressão harmônica da nossa consciência das sensações”, de 
cujo processo o mundo (exterior e/ou interior), por sua vez, será 
transmitido aos outros como sensação, sensação consciente daquilo 
que se percebe.

Por fim, sem pretender esgotar as possibilidades de analisar 
os poemas aqui discutidos, mas de propor uma leitura em meio 
digital com o DLNotes2. A ferramenta permite a realização de 
diferentes atividades, possibilitando avaliar os resultados sobre seu 
uso como contraponto ao exercício tradicional de leitura. Quando 
me refiro ao exercício tradicional de leitura, penso no gesto de 
fazer anotações à margem ou nos vazios da página impressa. Com 
o DLNotes2, como já referi, é possível fazer anotações livres e/
ou semânticas. O mecanismo, longe de pretender ser uma forma 
de leitura “automática” ou “automatizável”, objetiva enriquecer o 
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trabalho de leitura crítica. Além disso, possibilita sistematizar as 
anotações de outro modo que – para além do papel – dá margem 
a outros modos de visualização dos dados, como demonstrei nas 
imagens que integram este trabalho. Essa proposta de lidar com o 
texto literário faz com que a espessura barthesiana própria da pala-
vra se torne ainda mais significativa ou, ainda, retomando Chartier, 
“desdobrar” o texto, gesto possível no espaço digital.
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UM AMOR FELIZ: MOURÃO-FERREIRA E SEUS 
JOGOS DE ESPELHO

Janaina de Souza Silva1

O texto que aqui apresento se origina da minha tese de douto-
rado David Mourão-Ferreira: jogos de amor, jogos de escrita, defendida no 
ano de 2011 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

David Mourão-Ferreira (1927-1996) foi uma presença bastante 
peculiar no início do século XX em Portugal: tradutor, escritor, 
poeta, romancista, apresentador de programas de rádio e TV, pro-
fessor de teoria literária, crítico literário. Foi Diretor da revista Co-
lóquio Letras, secretário de Estado da Cultura, responsável pelo ser-
viço de bibliotecas itinerantes da fundação Calouste Gulbenkian...  
Falo aqui de um homem em trânsito: além de ter vivido inclusive 
em outros países, envolveu-se profissionalmente em diversas ativi-
dades, sendo, em todas elas, reconhecido pelo seu talento. 

De sua obra literária me interessa particularmente a prosa. 
Ao iniciar a escrita da tese, deparei-me com um primeiro desafio: 
não havia como falar da obra de Mourão-Ferreira sem conhecê-la 
como um todo. E isso ocorre justamente por conta do intermiten-
te dialogo intratextual que atravessa toda a obra, como se ela fosse 
um grande jogo em que as cartas são oferecidas a cada rodada, mas 
se buscam incessantemente, numa eterna demanda pelo encontro 
feliz. 

A partir do tema do amor é possível, sem grande dificulda-
de, chegar a outras questões também importantes da poética da-
vidiana. Um dos traços de modernidade transformadora do seu 
legado literário se encontra mesmo na relação metapoética que 
este escritor estabelece com obras suas anteriores, numa constante 
reflexão sobre o seu fazer literário. Desse modo, vou de encontro à 
afirmação de Eduardo Prado Coelho, seu principal crítico, de que, 
na prosa “(...) a sua modernidade é extremamente discreta, mais 
sugerida do que praticada, e que há nele o culto do clássico, do 
equilíbrio, da aceitação das regras (...) em vez da transgressão, da li-
1 Doutora em Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Professora da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e da Escola Alemã 
Corcovado. 
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bertação no interior das formas e não pela destruição das formas” 
(COELHO, 1972a, p. 263). Acredito, ao contrário, que a obra de 
Mourão-Ferreira se ergue em consonância com seu envolvimento 
com a poesia e principalmente com o trabalho com a crítica lite-
rária.

Um amor feliz, único romance publicado pelo escritor, datado 
de 1986, não fez tanto sucesso quanto devia. Procuro, neste traba-
lho, portanto, ressaltar o aspecto intratextual da narrativa, uma vez 
que a partir desse aspecto que surgem duas questões reconhecidas 
como obsessivas, e por que não dizer lúdicas, peculiares à poética 
davidiana – o jogo autobiográfico e a reflexão constante sobre a 
própria literatura e o fazer literário.

São jogos de amor, jogos de escrita que dentro do romance se 
assumem em constante diálogo, ganhando uma nova dimensão, 
tendo em vista que se erguem em explícito jogo autor-leitor já 
a partir da sua estruturação: um homem, uma mulher, um caso 
amoroso, que, pela via do adultério, constrói-se como fio condutor 
da trama romanesca.

A memória do narrador em primeira pessoa, Fernão, dá estofo 
a esse processo que coloca em cena um sujeito ficcional capaz de 

(...) pensar a própria vida em termos de história – disso de-
correndo naturalmente que os textos são cada um ao seu 
modo formas de biografia (o que não equivale a serem biografia) 
– mas [de colocar] em campo, de modo quase obsessivo a 
interação social do sujeito de fala. (LEPECKI, 1997, p. 278 
– grifos meus) 

Escultor, casado, com uma vida repleta de pequenas frustra-
ções, o casamento de aparências sobrevive em meio a muitas trai-
ções. A narrativa se constitui também do relato que Fernão faz 
sobre suas outras diversas histórias de amor, entre as quais a mais 
recente e especial frente às demais, o encontro com Y, que surge, já 
no início da história, como A MULHER, a parceira preferida dos 
jogos de amor narrados. 

Já nesse primeiro momento, alguns aspectos chamam a aten-
ção: o nome desse narrador, que guarda coincidente semelhança 
de som com Tristão, o eterno apaixonado, e também com Mourão, 
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o sobrenome do escritor, o que, como se verá mais tarde, não 
é uma mera coincidência. Além disso, também o enredo que se 
apresenta parece por demais século XIX para que se acredite num 
mero acaso, mas que traz diferenças substanciais. Aqui o apaixona-
do é o homem, rendido em sofrimento amoroso, mas ao mesmo 
tempo assumido como um Don Juan, um eterno amante da Bele-
za. Desmistificação da crença no amor monogâmico, da imagem 
do homem como conquistador e da mulher como ser frágil, facil-
mente conquistável. 

Fernão faz a rememoração da história de amor com Y dirigin-
do-se a uma destinatária especial: a mulher de um pediatra, amigo 
de trabalho de sua esposa. Essa mulher também tem um caso ex-
traconjugal – e esse é o ponto de partida de um ardil diabolicamen-
te inserido na trama, que leva à construção de um autorretrato, um 
aspecto da autorreferência que implode as fronteiras entre o real 
e o ficcional.

Legitimada a segunda mulher como parceira indispensável e 
cúmplice da escrita que se quer fazer, essa personagem é a primei-
ra a assumir o papel de um duplo do narrador, sendo incluídos 
em seus dados biográficos fragmentos da biografia do próprio David 
Mourão-Ferreira.

Desse modo, surgirão subrepticiamente na trama capítulos 
que, ao invés de se centrarem sobre a questão amorosa – pista falsa 
que, a princípio, parece ser o tema principal do romance –, apro-
fundam a reflexão sobre o processo de criação que envolve toda 
escrita. Do vínculo entre Fernão e a amiga-poeta, percebe-se, pois, 
que a relação com as letras também ganha espaço dentro da obra, 
sendo este elo um dos principais aspectos que unirá os amigos em 
íntima cumplicidade narcísica.

Após o aprofundamento da personagem feminina com quem 
Fernão estabelece diálogo, outro personagem, o amante da poeti-
sa, um dos pontos nodais do romance, vai progressivamente sendo 
desenhado. A primeira menção é logo no início da trama, quando 
Fernão e a amiga falam de suas ligações extraconjugais: 

‘Só uma pergunta... Posso?’
‘Claro que pode’.
‘Sobre a pessoa em que você está a pensar... Muito mais nova 
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que você?’
‘Uns vinte anos. Parece-lhe muito? Parece-lhe de mais?’
‘Nem por sombras. De maneira nenhuma’.
‘E no seu caso?’
‘Uns vinte e tantos mais velho do que eu. (...)’ (MOURÃO-
-FERREIRA, 1987, p. 20)

Mais adiante, o misterioso amante é caracterizado por um ob-
jeto que é a marca registrada do escritor David Mourão-Ferrei-
ra. Observado por Fernão, o personagem, que a princípio é visto 
apenas de longe, é assim descrito: “(...) é então que se coloca de 
perfil, que retira do bolso das calças um cachimbo, logo depois 
uma caixa de fósforos”. (MOURÃO-FERREIRA, 1987, p. 75). 
Não é preciso mais nada para que o leitor saiba de quem se trata. 
Também mais nada é necessário dizer para que conscientemente o 
leitor reconheça o jogo de espelhamento proposto. Desse modo, 
aos poucos, o outro duplo de Fernão, criação ficcional muito mais 
complexa, vai sendo introduzido na malha narrativa aumentando 
a expectativa do leitor em relação ao momento de encontro entre 
os dois. 

O autor como dramatis persona astuciosamente inserida na tra-
ma romanesca colabora para afastar de modo eficiente a aposta 
numa leitura em que o pacto com a ficção se fundaria numa óbvia 
verossimilhança em relação à biografia, porque, não sendo velada a 
construção do duplo, tudo vira jogo e ficção. O narratário se verá, 
desse modo, diante de uma história em que os processos tradicio-
nais de construção ficcional estão definitivamente abalados e em 
que essa espécie de reavaliação biográfica, tantas vezes autoirônica, 
torna-se uma constante:

E houve épocas, você me desculpe, em que tive a sensação 
de que o seu amigo colaborava em demasiados jornais, fa-
zia demasiadas conferências, participava em demasiados co-
lóquios, em demasiadas mesas-redondas, e simultaneamente 
comparecia a demasiadas recepções, demasiadamente dando 
a impressão de ser pau para toda colher – não sei se como 
álibi ou como pretexto de o ser também para toda a mulher. 
(Mourão-Ferreira, 1987, p. 76-77)
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Teresa Cristina Cerdeira, em seu livro A mão que escreve, remete 
a essa constante “teatralização do sujeito” como “cerne da própria 
narrativa romanesca”. De acordo com a autora, 

a composição romanesca (...) é ela própria, o modo inteligen-
te da configuração da teatralização do sujeito, em que o eu 
autoral, o sujeito empírico, se escreve sempre em dispersão, 
obliquamente, deslizantemente, em trânsito mais ou menos 
sutil para a alteridade, numa espécie saudável de narcisismo 
que multiplica as vidas, em vez de gerar a morte por simplista 
autocontemplação. (CERDEIRA, 2014, p. 161)

O que a autorrepresentação evidencia é justamente o total 
controle da ficção perversamente edificada a partir da elaboração 
de variadas máscaras (pois que há outros desdobramentos lúdicos 
importantes ao longo do discurso) da instância autoral. 

Fica claro então que o personagem David já não pode mais 
corresponder unicamente à imagem que se tem do autor. Equivale 
a um outro – a quem, aliás, é roubado o sobrenome – elaborado e 
ficcionalizado para só assim entrar no universo romanesco. Ou 
seja, a própria vida autoral é utilizada como elemento parodístico, 
matéria a partir da qual se faz literatura. Desse modo, fragmentos 
de biografia se irradiam ao longo do texto misturando consciente-
mente realidade e ficção. 

O processo de reconstrução de si – através de múltiplos es-
pelhamentos – foi gestado durante boa parte da ficção do autor 
quando da aparição de personagens que, não sendo ‘David Mou-
rão-Ferreira, são no mínimo fragmentos de sua vida elaborados 
pela via do imaginário, realocados no domínio do ficcional. No 
livro Autorrepresentação em David Mourão-Ferreira, Ana Sofia Cala-
do chama a atenção para o fato de que outras obras do escritor 
anteriores ao romance também possuem essa característica da au-
torreferência: “E aos costumes disse nada”, do livro Gaivotas em 
terra, e “O cachimbo do santo’, do livro Duas histórias de Lisboa. 
Acrescento ainda a aparição rápida e bastante secundária de um 
personagem chamado David no conto “Os amantes”. De acordo 
com Ana Sofia Calado (2004), o próprio ficcionista “reconhece-as 
como ‘uma espécie de piscar de olho ao romance’”, que até aque-
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le momento não escrevera por considerar que este ‘exigiria uma 
grande soma de experiência existencial’ e que ele próprio ‘ainda 
não estava devidamente preparado para tal.

Ora, Um amor feliz foi o único romance escrito por David Mou-
rão-Ferreira. Esse fato poderia fazer os mais apressados suporem 
que a demora para produção romanesca fosse indicativa de uma 
certa esquiva por parte do autor para se empenhar em tal emprei-
tada, já que fora sempre mais reconhecido e admirado pela poesia 
e pela narrativa curta. Contudo, a meu ver, a obra pode lucrar em 
muito com esse lugar de único romance e por aí mesmo de roman-
ce-único, pois se constitui como fim de um processo.

Acredito que o escritor coloca no romance uma questão teó-
rica bastante importante que diz respeito a uma reivindicação do 
espaço do autor nos estudos literários – e isso se pode ver pelo 
modus operandi ficcional davidiano, pelas declarações que dá e até 
mesmo pela sua produção não ficcional (incluindo aí suas crôni-
cas, seus trabalhos críticos etc.) –, pois que a obra se faz a partir 
do autor (de sua vivência, de sua memória, de suas relações). Ou 
seja, a obra literária não tem sua origem num vazio; ao contrário 
disso, terá sempre o seu fio de Ariadne necessariamente ligado à 
experiência do autor como sujeito histórico, e à elaboração psíqui-
ca dessa experiência.

O romance é desse modo resultado da confluência das referên-
cias anteriores advindas da poesia, dos contos, dos textos críticos, 
de um texto aforístico de cariz autobiográfico, como Jogos de espelho, 
que dá bem conta não apenas de uma imagem reiterada, mas de 
uma técnica de espelhamento estrutural: cenas paralelas, imagens 
similares, personagens masculinos que se dobram, personagens 
femininas especulares.

O que se percebe a partir disso é que a escrita de David Mou-
rão-Ferreira dirige-se insistentemente a um Outro, ao diverso e ao 
mesmo tempo tão próximo, pois que algumas de suas personagens 
em muito se lhe assemelham no gosto pela literatura, pela inven-
ção, pelo relato.

Até mesmo Y, a personagem feminina mais importante do ro-
mance, justamente pela sua inapreensibilidade, se constrói como 
uma espécie de duplo dessa instância autoral que a todo tempo 
nos coloca em xeque. 
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Confluência de atributos de excelência de muitas outras mu-
lheres, Y é a imagem do desejo transformado em palavra, ou me-
lhor, em letra, em incógnita, em enigma. Lembro as palavras de 
Eduardo Prado Coelho, quando se refere a outra mulher, Eurydi-
ce, personagem do conto “A boca”: “Dizer o nome não é, afinal, o 
acto de amor, mas o prelúdio. Porque o verdadeiro amor é aquele 
que, feito de nudez, se faz mudez, e não diz o nome mas apenas o 
silêncio dele” (COELHO, 1972b, p. 280 – grifos do original). Se no 
princípio era o verbo, Y poderia vir a ser o verbo feito carne, mas 
já que se encontra no plano da ficção, é ela a projeção de um desejo 
convertida em personagem, logo, em novo verbo. Em um conto 
intitulado “Beatriz e o cãozinho de trela”, publicado em 1980 (As 
quatro estações), seis anos antes do romance, posso mesmo antever 
sua origem: “Chamava-se Ivone. Mas era grande como uma árvore 
de alto porte, e tão majestosa, e tão exuberante no gesto de erguer 
os braços no ar, que só podia imaginar-se o seu nome escrito com 
Y”. (MOURÃO-FERREIRA, 1982, p. 53)

E é assim que a figura feminina reaparece, anos depois, em Um 
amor feliz: “Deitada de través, em cima do largo divã, os seus braços 
tomam de súbito a postura de dois ramos oblíquos, na quase pâ-
nica expectativa de sentir-se adorada” (MOURÃO-FERREIRA, 
1987, p. 11). Ressalto o eco entre as duas obras: os braços erguidos 
das duas personagens, nem sequer demasiado distanciadas pela 
época de seu surgimento ficcional, ambas a evocar os galhos de 
uma árvore, ambas caracterizadas pela sua majestade e exuberân-
cia... 

Uma delas se chama Ivone com I. Mas lá mesmo onde parece 
estar o erro, encontra-se já a reformulação (“só podia imaginar-se 
o seu nome escrito com Y”), o fio de Ariadne que liga esta mulher 
à outra, que assumirá importância maior na obra do autor. 

Gestada a partir da criação de muitas outras mulheres, Y asse-
melha-se a todas as outras e ao mesmo tempo a nenhuma outra. 
É criação em processo, “mudez e nudez”, repetição e inovação, 
pensamento e busca pela perfeição convertidos em personagem:

Simbolizada por uma das letras que tradicionalmente nomeiam 
uma das incógnitas da matemática, Y é “única” e ao mesmo tempo 
“inúmeras”.2 Mistura de deusa e de bacante, une o sagrado e o 

2 Ver poema intitulado “Inúmera” (MOURÃO-FERREIRA, 2001, p. 201).
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profano, a transparência e o mistério, por isso se firma como uma 
espécie de mito ou ideal do feminino. Para além disso, ela é escrita, 
metáfora perfeita da busca incessante de um autor pelo prazer do 
texto. 

E se Y é metáfora do jogo entre amor e escrita que se faz den-
tro da obra, pois que a escrita também é o “algo presente”, mas 
que de fato “não existe”; também Fernão é metáfora do criador, 
do escritor-escultor, que busca de modo incessante relacionar-se 
amorosamente com a palavra; sua espera pela amante também não 
deixa de ser uma metáfora da própria espera do texto por vir.

Desnuda-se assim outra relação de desejo subjacente à relação 
de amor, e é nela que se reconhecem os jogos textuais propos-
tos por David Mourão-Ferreira. Y é escrita, portanto, é palavra 
e sedução. Todos os seus atributos se confundem e se insinuam 
como uma grande aventura ficcional que une amor e escrita e os 
coloca no mesmo patamar. “As horas supremas de um amor feliz”, 
desse modo, podem não encontrar no relacionamento amoroso 
sua consumação, mas a elaboração, pela via do imaginário, acerca 
desses momentos nos quais a recordação transforma-se projeto, 
em ficção, em poema, em turbilhão de palavras que sedutoramente 
provocam e fazem sonhar, talvez se aproxime em muito daquilo 
que se poderia imaginar como o Desejo transformado em objeto 
de contemplação estética: uma história, várias histórias, várias his-
tórias dentro de uma história, metamorfose do desejo, ode triunfal 
do amante, concretização da obra – talvez o romance único, “fe-
cundado de amor”, que David “gostaria de ter escrito”.
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PRESENÇA DE EÇA DE QUEIRÓS E FRADIQUE 
MENDES NO JORNAL PAULISTANO O PIRRALHO 

(1911-1918) SOB A PERSPECTIVA DE JUÓ 
BANANÉRE E DE MONTEIRO LOBATO.

Jaqueline de Oliveira Brandão1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com o propósito de apresentar a enquete literária realizada no 
jornal O Pirralho, a qual Brito Broca, em A vida literária no Brasil – 
1900, considera ter sido “uma das últimas manifestações da moda 
de Eça de Queirós” (BROCA, 1956, p. 125) em nossa esfera lite-
rária, nos propusemos evidenciar a presença significativa de Eça 
de Queirós, através de Fradique Mendes, no contexto brasileiro 
da belle époque.

Para que a exposição sobre a enquete adquira nuances expres-
sivas, consideramos necessária a contextualização dos principais 
fundamentos que estabelecem e propiciam a sua existência, por-
tanto, o jornal O Pirralho e a personagem Fradique Mendes; des-
se modo, respaldados nesses elementos de cunho contextual, nos 
adentramos em algumas amostras das considerações realizadas 
por Monteiro Lobato e Juó Bananére em suas respostas. 

Além disso, para que as apreciações sobre o protagonista d’A 
correspondência de Fradique Mendes realizadas pelos dois inquiridos, 
eleitos para essa comunicação, adquiram mais relevância - já que 
não serão abordadas por completo aqui - adotamos a teoria dos 
modos de Northop Frye, afim de examinar como cada um desses 
avaliadores retrata o caráter de Fradique Mendes em comparação 
com o ser humano comum.  

Optamos, ainda, pela inclusão das digitalizações das páginas 
d’O Pirralho, onde se encontram os artigos-resposta de Monteiro 
Lobato e Juó Bananére, para que possamos, além de expor a estru-
1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, pela Universidade 
Estadual Paulista (UNESP-Assis), sob orientação da professora Drª Rosane 
Gazolla Alves Feitosa e bolsista CNPq. 
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turação e o formato da enquete, também termos a possibilidade de 
evidenciar o espaço de realce e notoriedade conferido pelo veículo 
a ela. 

Por fim, gostaríamos de esclarecer que a presente comunicação 
é um recorte da nossa dissertação de mestrado, que encontra-se 
em fase final de desenvolvimento; portanto, trazemos aqui apenas 
uma pequena demonstração do trabalho que está sendo realizado. 
Para mantermos o seu ineditismo, abstemo-nos de análises mais 
profundas, especialmente, no que se refere aos pareceres de Mon-
teiro Lobato e Juó Bananére. Além disso, nos pautamos em um 
referencial teórico distinto para a elaboração dessa comunicação.

1. O PIRRALHO.

O Pirralho é um jornal paulistano que circulou semanalmente 
durante o dia 12 de agosto de 1911 ao dia 23 de fevereiro de 1918 
e teve como proprietários/editores/diretores os senhores Dolor 
de Brito Franco e Oswald de Andrade.

Irreverente e humorístico, O Pirralho teve notoriedade no 
domínio da imprensa paulistana especialmente pelos conteúdos 
versados em suas páginas; nelas eram abordados desde assuntos 
frívolos, até os mais recorrentes para esse tipo de veículo de co-
municação.

Enfatizamos, no entanto, que os destaques promovidos pel’O 
Pirralho eram os que mais estimulavam o cenário da belle époque pau-
listana e brasileira, por extensão; por isso, os assuntos mundanos, 
esportivos, políticos, sociais e literários não eram ausentados de 
suas páginas, o que garantiam o êxito de sua divulgação e popu-
larização.

 O estilo coloquial empregado em suas publicações permitia 
um alcance abrangente de leitores. Além disso, como o nível de 
analfabetismo no início do século XX era tamanho, havia a preo-
cupação de se empregar os elementos visuais, como as caricaturas, 
que, além de tudo, asseguravam um grau superior de irreverência.

As paródias e as abordagens satíricas das mais heterogêneas 
dimensões da vida paulistana, sempre presente n’O Pirralho, além 
de garantirem o humor, também inauguraram uma nova fase no 
quesito do criar literário da época, já que contribuíram para a cria-
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ção de um ambiente propício para que se fosse possível colocar 
em prática os princípios do Modernismo, especialmente ao ridi-
cularizarem os tomos formais em que repousava nossa literatura.

A tendência literária que é constante nas páginas d’O Pirralho 
se dá, em especial, pela presença permanente de escritores, princi-
palmente aqueles que estavam em início de suas trajetórias como 
literatos, uma vez que, nesse período, a imprensa jornalística se 
mostrava como a melhor opção frente à precariedade da indústria 
livreira.      

O Pirralho não conservava os paradigmas circunspectos da cul-
tura letrada e por causa dessa postura, encetou uma nova perspec-
tiva do criar jornalístico que marcou época e, por isso, interferiu 
decisivamente para um conceito mais desembaraçado, jocoso e 
agradável de jornalismo. 

2. A NOSSA ENQUÊTE SOBRE FRADIQUE MENDES.

As enquetes eram um segmento comum no jornalismo da épo-
ca; elas asseguravam uma parcela significativa do sucesso dos jor-
nais que tinham por costume difundi-las, especialmente pela sua 
particularidade de promover a participação dos leitores e contri-
buir para o intercâmbio de pontos de vista sobre os assuntos nela 
enfocados.

Nas páginas d’O Pirralho, as enquetes eram práticas comuns. As 
questões postas em debate percorriam as mais variadas temáticas; 
aos parâmetros atuais, as enquetes d’O Pirralho versavam assuntos 
dos mais convencionais, como os relativos às candidaturas presi-
denciais, aos mais esdrúxulos, como a que tem como inquirição: 
“Como seria o suicídio verdadeiramente original e belo?”.

Ademais, O Pirralho voltava-se ao público feminino através de 
suas “enquêtes elegantes” e aos intelectuais e/ou aos amantes da 
literatura, através das “enquêtes literárias”, como as que questio-
nam sobre a vida literária em São Paulo e no Rio de Janeiro, ou 
ainda, a enquete sobre Fradique Mendes, a respeito da qual nos 
devotamos nesse trabalho.

Sem sombras de dúvidas, as perguntas elaboradas para as en-
quetes d’O Pirralho simbolizavam bem as reflexões que estavam em 
voga. Chegamos a essa conclusão ao percebermos que o hábito de 
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vida usufruído por Fradique Mendes nada mais era do que uma 
das melhores expressões de triunfo para aqueles que logravam da 
belle époque paulistana.

  Por isso, os vocábulos “representativo, superior, elegante, per-
feito e ideal” estão presente nas três perguntas que compunham a 
enquete, que são:1 - Será Fradique Mendes um tipo representativo 
de vida superior?, 2 - Será Fradique Mendes um elegante perfeito? 
e 3 - Em caso de resposta negativa, qual o tipo ideal de homem?.

Os escritores que deram seus pareceres à enquete que tinha 
Fradique Mendes como tema principal foram, respectivamente: 
Gomes dos Santos, Dr. Mello Nogueira, Amadeu Amaral, Octavio 
Augusto, Jacomino Define, Nuto Santana, Claudio de Souza, Gui-
lherme de Almeida, Pedro Rodrigues de Almeida, Ricardo Severo, 
Moacyr Pisa, Plínio Barreto, José Agudo, Monteiro Lobato, Adal-
giso Pereira e Juó Bananére.

A partir da leitura dos artigos-respostas da enquete sobre Fra-
dique Mendes, fica evidente a ruptura das convenções que o con-
teúdo demandava, já que na maioria dos casos os entrevistados 
nutriram uma postura mais flexível.

3. CARLOS FRADIQUE MENDES.

Fradique Mendes é uma personagem criada por volta de 
1868/69, por um grupo de amigos, mais especificamente, Jaime 
Batalha Reis, Antero de Quental e Eça de Queirós, autores de qua-
tro poemas reunidos e publicados no jornal lisboeta Revolução de 
Setembro, denominados “Lapidárias”. A autoria de tais poemas foi 
atribuída a Fradique Mendes, por tanto, essa foi sua primeira apa-
rição na esfera literária portuguesa.

 O mistério da estrada de Sintra (1870), de autoria conjunta en-
tre Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, é considerado o primei-
ro romance-policial de língua portuguesa. Nessa obra, Fradique 
Mendes tem sua primeira aparição como personagem, mas apenas 
como secundária.

No entanto, sua breve presença n’O mistério da estrada de Sintra 
já nos dá indícios de sua personalidade; como por exemplo o fato 
de ser um dândi, ou seja, um homem culto, de gosto refinado, que 
não tem outra ocupação senão cultivar a ideia do belo em sua pró-
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pria pessoa, já que é rico e carrega consigo o pessimismo inerente 
do período decadentista.

Finalmente em A correspondência de Fradique Mendes, que surgiu a 
partir de 1889 de forma seriada em diferentes jornais, - como o lis-
boeta O Repórter, o carioca Gazeta de Notícias e na Revista de Portugal, 
de Coimbra - a personagem Fradique Mendes foi retomada, mas 
agora como personagem principal.

A correspondência de Fradique Mendes é uma obra semipóstuma, já 
que somente em 1900, meses depois da morte de Eça de Queirós 
é que ela foi publicada em livro; tal obra é dividida em duas partes: 
Memórias e notas (espécie de biografia idealizada do herói) e As 
cartas (epistolário composto por dezesseis cartas).

Através de tal obra, entramos em contato profundo e cons-
tante com a personalidade, costumes e singularidades de Fradique 
Mendes. Percebemos que sua maneira de ser mexeu com o ima-
ginário de todos; por aqui, não foi diferente, tanto é que pode-
mos confirmar a tendência do fradiquismo2 por meio da enquete 
realizada pel’O Pirralho, exatamente num momento em que nossa 
literatura avançava rumo ao Modernismo e as efervescências da 
belle époque agitavam nossa cultura.

4. O HERÓI FRADIQUE MENDES SOB A MIRA DOS INTE-
LECTUAIS

Fradique Mendes tem a peculiaridade de ser primeiro uma per-
sonagem literária; depois, ao lhe ser atribuída a autoria de Lapidá-
rias, adquiriu o caráter de pseudônimo coletivo e, só posteriormen-
te, foi reconhecido como autor de suas cartas.

 Desse modo, ele pode ser visto como uma personagem literá-
ria, que ganhou identidade através de suas elucubrações e que foi 
considerada uma grande personalidade da época, revelada a partir 
de suas correspondências e, a partir de então, tornou-se o alter ego 
de Eça de Queirós. 

Dentre suas características, podemos destacar que Fradique 
Mendes é um indivíduo totalmente civilizado, elegante, possuidor 
2 Termo utilizado por Carlos Reis para designar a influência cultural que Fradique 
Mendes exerceu. 
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de grande fortuna e de uma vasta inteligência, por isso sofisticado 
e intelectual, além de ser extremamente culto e inovador em todos 
os aspectos, mas principalmente por seus ideais revolucionários 
para a época. 

Por estas razões, ou seja, por Fradique Mendes ser uma per-
sonagem tão particular e dentre outros motivos, representar uma 
provocação à apatia da sociedade, ele desperta estranhamento ao 
imaginário de todos, sendo, então, alvo de questões acerca de sua 
existência e representatividade a um grupo de intelectuais pelo jor-
nal paulistano O Pirralho.

A partir desse ponto de vista, podemos perceber que foi efeti-
vada a intenção de Eça de Queirós de dar propriedade a tal perso-
nagem, fazendo com que Fradique Mendes fosse visto como um 
homem real, do ponto de vista físico, e ideal, em relação às suas 
infindáveis qualidades: “Assim, a personalidade de Fradique Men-
des ganha uma consciência ideológico-cultural que o coloca numa 
posição diversa da que é própria das personagens dos romances ou 
dos contos”, pondera Reis (2005, p. 35), além de Simões:

Carlos Fradique Mendes não é propriamente uma criação no-
velística, nem tão pouco uma personalidade real: a idealização 
de um certo conceito de humanidade. [...] Fora um ‘grande 
homem’ e um grande homem só pode ser retratado maior 
que o natural. (SIMÕES, 1978, p.132)

As concepções tratadas por Carlos Reis e, principalmente, 
por João Gaspar Simões demonstram o quão singular é Fradique 
Mendes, considerado uma idealização de um certo conceito de 
humanidade, e que por isso se distingue de outras personagens 
recorrentes na literatura. 

 Fradique Mendes é reconhecidamente um grande homem, 
contudo, ele só poderia ser grande se fosse apresentado como sen-
do maior que o natural; portanto, ele é retratado como superior 
em comparação aos homens comuns, o que nos remete à escala 
de Aristóteles da qual Northrop Frye (1912 – 1991) se serviu para 
elaborar a teoria dos modos. Sendo assim, as observações dos te-
óricos portugueses nos permitiram o ensejo de aplicar o método.

Dessa maneira, para assinalar a recepção do protagonista de A 
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correspondência de Fradique Mendes no jornal O Pirralho, a abordagem 
será feita a fim de verificar como os dois avaliadores pintam o ca-
ráter do impagável Fradique a partir de comentários a respeito de 
seus artigos-resposta. 

E para que as avaliações feitas por Monteiro Lobato e Juó Ba-
nanére sobre Fradique Mendes à enquête tenham mais pertinência, 
será aplicada a teoria dos modos de Frye, do primeiro ensaio de 
Anatomia da crítica (1957).

 Frye utiliza-se dos modelos epistemológico e metodológico 
para dar sequência aos conceitos teóricos do segundo capítulo da 
Poética de Aristóteles, que tem como princípio o posicionamento 
dos caracteres em comparação com o ser humano comum, ava-
liando, desta forma, se a personagem é superior, inferior ou per-
tencente ao mesmo plano que nós.

Tendo em conta as ponderações de Aristóteles, que atribui as 
diferenças nas obras de ficção às diferentes posições que as per-
sonagens nelas ocupam, Frye lembra que as ficções podem ser 
classificadas pela força de ação do herói, não apenas moralmente, 
ou seja, pela bondade ou maldade exercida pela personagem, uma 
vez que o enredo das ficções literárias fundamenta-se em alguém 
(o herói) fazer ou deixar de fazer algo de importante ou sem im-
portância de acordo com os pressupostos estabelecidos pelo autor 
e das expectativas da audiência. 

Nesse sentido, Frye elenca, de forma sistemática, cinco modos 
para determinar a intensidade pela qual o herói age em compara-
ção aos outros homens, levando em consideração até mesmo o 
ambiente a que eles pertencem e a natureza. Surge assim o primei-
ro modo:

O mito é a história sobre o herói superior em condição e grau 
tanto no tocante ao meio natural quanto ao homem comum; sen-
do assim, o herói é um ser divino, por isso os deuses são os re-
presentantes desta categoria, bem como pondera Frye, ao explicar 
que o modo mítico é uma “narrativa na qual algumas personagens 
são seres sobre-humanos que fazem coisas ‘que só acontecem nas 
estórias’; daí, narrativa convencionalizada ou estilizada, não plena-
mente adaptada à plausibilidade ou ao ‘realismo’”. (FRYE, 1973, 
p. 361).

Quanto ao segundo modo, o herói é aquele tipicamente pre-
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sente na estória romanesca, que é de “todas as formas literárias a 
mais próxima do sonho que realiza o desejo” (idem, p.185). O he-
rói é superior em grau ao homem comum e ao seu meio, uma vez 
que suas ações são maravilhosas, incomuns para nós; no entanto, 
ele não deixa de pertencer à espécie do ser humano.

Já o mundo em que esse herói vive possui leis elevadas em 
relação a natureza, uma vez que há “animais que falam, gigantes 
e feiticeiras pavorosos, bem como talismãs de miraculoso poder” 
(idem, p. 40); à vista disso, o herói pode ser considerado um semi-
deus, a representação ideal do ser humano. 

Nesse modo ficcional as principais personagens vivem em um 
mundo de maravilhas, mantendo sua existência num estado de es-
pírito de lamentação e tristeza (elegíaco), ou bucólico e regido pelo 
sentimento de amor suave (idílico); sendo assim, não estão muito 
sujeitos à crítica social. 

De maneira geral a estória romanesca nada mais é do que o 
ponto intermediário entre o mito e o realismo, pois apresenta “o 
mito e a metáfora em forma humana idealizada” (idem, p. 362), 
por isso os gêneros literários nos quais tornam-se comuns heróis 
desse modo são os contos populares e as lendas. 

O que diferencia o mito da estória romanesca é o simples fato 
de que o herói mítico pertence a outro plano, tido como superior, 
ou sobrenatural; já na estória romanesca o herói é terreno e não 
tem a capacidade de agir em outro domínio.

 Consequentemente, “distinguimos o mito da estória romanes-
ca pelo poder de ação do herói: no mito propriamente dito ele é 
divino, na estória romanesca em si ele é humano”. (idem, p. 187).

No modo imitativo elevado o herói é superior em grau ao ho-
mem comum, ele é considerado um líder, um chefe, mas está sujei-
to a qualquer infortúnio por que um homem pode passar, mesmo 
porque ele não é superior ao meio natural.

Seus poderes e autoridades abrangem um campo de ação mui-
to maiores do que os nossos, embora esteja sujeito à crítica social e 
às ordens da natureza, assim como nós. Dessa maneira, a presença 
de heróis do modo imitativo elevado é comum nas epopeias e nas 
tragédias. 

Já o imitativo baixo é o modo da literatura cujas personagens 
demonstram um poder de ação que está relativamente em nosso 
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próprio plano de ação, uma vez que não se mostram superiores aos 
homens e seu meio. 

Assim sendo, o herói do modo imitativo baixo possui um sen-
so de humanidade comum, já que ele não é mais superior nem em 
condições nem em grau aos seres naturais e tem como represen-
tante em nossa literatura a personagem de Lima Barreto, Policarpo 
Quaresma, assim como estão presentes na maior parte da comédia 
e da ficção realística de maneira geral.

Por fim, no modo irônico o herói é inferior aos seres naturais, o 
leitor se sente um grau elevado em relação a ele, seja no tocante a 
sabedoria ou a perspicácia em agir em seu ambiente. Portanto, esse 
é o modo no qual as personagens demonstram uma força de ação 
inferior à que se presume seja normal no leitor.

Posto isso, a partir da teoria de Frye, pretendemos nos ater às 
descrições de Fradique Mendes realizadas pelos dois intelectuais 
que atenderam ao convite d’O Pirralho a participar da enquête, para, 
assim buscarmos empregar da melhor maneira os modos ficcio-
nais, conforme a caracterização de cada um. 

Antecipamos que Juó Bananére considera uma imperfeição o 
fato de Fradique Mendes ser uma criação literária; por isso enten-
de que não é possível declará-lo como um tipo representativo de 
vida superior ou um elegante perfeito; contudo, não levaremos em 
conta tal julgamento, uma vez que entendemos que a teoria dos 
modos de Frye tem como propósito exatamente comparar o herói 
ficcional ao homem comum.
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4.1. MONTEIRO LOBATO

       

Fig. 1- O Pirralho - 10 abr. 1915, nº 182, p. 6.
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Fig. 2- O Pirralho - 10 abr. 1915, nº 182, p.7 

A partir da análise da biografia de Monteiro Lobato, ficou evi-
dente sua declarada admiração por Eça de Queirós e suas obras. 
Com toda certeza, ao ser questionado sobre Fradique Mendes, 
Monteiro Lobato não deixou escapar a oportunidade de tecer lou-
vores ao seu grande ídolo, tampouco o ensejo de prestigiar uma de 
das personagens mais emblemáticas de seu influenciador.

Fato interessante é que Monteiro Lobato foi o único dos de-
zesseis inquiridos a responder positivamente todas as questões 
da enquete; além disso, valendo-se do discurso irônico, ele faz 
questão de alfinetar as outras pessoas que concederam pareceres 
contrários a Fradique Mendes, dizendo: “Nas respostas anteriores 
vejo que se lhe nega o “tipismo” de homem superior, o que pres-
supõe nos respondentes uma concepção mais apurada que a de 
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Eça de Queiroz.” 
A tendência ao pictural é reconhecidamente marca estilística 

de Monteiro Lobato. E esse apelo ao visual também faz parte de 
sua resposta à enquete sobre Fradique Mendes, principalmente na 
medida em que ele materializa o abstrato, ao utilizar metáforas para 
descrever e estabelecer relações de semelhança com a personagem. 

A primeira imagem criada é do novelo, que nos possibilita en-
tender, conforme a apreciação de Lobato, que Fradique Mendes 
- assim como um novelo, que se desenrola com facilidade- é uma 
pessoa desenrolada na vida. 

Já a segunda metáfora tem o cedro, como exemplo da tangi-
bilidade das qualidades de Fradique Mendes. No caso, tal árvore 
simboliza o ser que é soberano, que não foi podado, não sofreu 
interferência alheia e não cresceu cercado, mas livre para realizar 
seu bel-prazer; portanto um homem ideal.  

Fica evidente que, de acordo com as classificações de herói 
de Frye, que o protagonista de A correspondência de Fradique Mendes, 
conforme Monteiro Lobato, seria a representação perfeita de herói 
do mito, já que ele elenca as qualidades de Fradique de modo a 
provar sua superioridade frente ao homem comum e vai além ao 
reprovar pensamentos destoantes. 
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4.2. JUÓ BANANÉRE.

Fig. 3- O Pirralho - 1º mai. 1915, nº 185, p. 5
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Fig. 4 - O Pirralho – 1 mai. 1915, nº 185, p. 6

O engenheiro Alexandre Ribeiro Marcondes Machado foi con-
vidado por Oswald de Andrade a encarregar-se da coluna - até 
então, era escrita por Anibale Scipione3 - denominada As cartas 
d’Abaixo Piques, no jornal O Pirralho. Assim que aceitou, Marcon-
des Machado adotou a caricatura gráfica de um barbeiro ítalo-bra-
sileiro batizada de Juó Bananére. Tal caricatura foi produzida por 
Voltolino4 e já era bem conhecida dos leitores d’O Pirralho.

Desde o pseudônimo de Oswald de Andrade, até Juó Banané-
re, a coluna era escrita através do macarrônico, uma espécie de dia-
leto ou língua criada a partir do falar do imigrante italiano em jus-
3 Um dos pseudônimos de Oswald de Andrade.
4 João Paulo Lemmo Lemmi, (1884-1926), caricaturista.
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taposição com o sotaque caipira da nossa língua. A partir de então, 
todos as produções de Juó Bananére, tanto fora, quanto dentro das 
páginas d’O Pirralho eram escritas por meio do macarrônico.

Por isso, Juó Bananére se torna persona visual e verbal, já que 
Marcondes Machado adota a caricatura visual para escrever; por-
tanto, transforma a personagem caricata também em uma carica-
tura verbal.

A resposta de Juó Bananére à enquete é emblemática justa-
mente pelo fato de tanto Fradique Mendes quanto Juó Bananére 
manterem o caráter de alter egos de seus criadores; visto que, os 
dois adquirem identidade e personalidades próprias e são desasso-
ciados dos seus idealizadores. 

Por manter características em comum com Fradique Mendes, 
Juó Bananére deixa transparecer um tom de rivalidade, em especial 
ao recriminar justamente o aspecto ficcional do protagonista d’A 
correspondência de Fradique Mendes, tentando invalidar seus atributos.

Juó Bananére faz com que Fradique seja rebaixado ao modo 
imitativo elevado, uma vez que o compara com personalidades su-
periores e oposto a elas. Isso quer dizer que ele tem o poder de 
ação menor; porém, ainda conserva sua superioridade em relação 
aos homens comuns. 

No entanto, o que sobressai da avaliação de Juó Bananére, 
principalmente pela sua conclusão, é que Fradique Mendes é um 
herói completo, com tantas qualidades e habilidades que persona-
lidades como ele só existem na ficção, por isso a melhor represen-
tação do protagonista está no singular herói romanesco.
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ENTRE MÚSICOS, PINTORES E SALTIMBANCOS: 
OS ARTISTAS DAS PROSAS BÁRBARAS, DE EÇA 

DE QUEIRÓS

Jean Carlos Carniel1

Observa-se, nos primeiros textos literários publicados por Eça 
de Queirós, em 1866 e 1867, depois reunidos no volume póstumo 
Prosas Bárbaras, em 1903, que a temática artística é recorrente, já 
que, em vários textos, há a presença de personagens artistas e, até 
mesmo, alguns deles têm por temática a própria arte. Deste modo, 
objetiva-se, com este trabalho, a análise das narrativas “A ladainha 
da dor” e “Misticismo humorístico”, inseridas nessa obra, obser-
vando como o artista é representado nessas duas narrativas.

O folhetim “A ladainha da dor” foi publicado em 28 de outu-
bro de 1866, no jornal Gazeta de Portugal2. O conto é estruturado 
em duas cartas trocadas por Berlioz e um pintor, além de uma 
terceira parte narrada por um narrador extradiegético. 

Nessa narrativa há a presença de vários personagens artistas, 
como o músico Berlioz, o pintor Lyser, os rabequistas Sica e Paga-
nini, além de um pintor cujo nome não é identificado. Percebe-se 
que a maioria desses personagens é real, como o músico e escritor 
francês Louis Hector Berlioz (1803-1869), o pintor e escritor ale-
mão Peter August Burmeister (1804-1870), cujo pseudônimo era 
Johann Peter Lyser, e o músico italiano Niccolò Paganini (1782-
1840). 

Na primeira parte, o suposto autor da carta narra alguns acon-
tecimentos da vida do pintor Lyser. É narrado que Lyser pintou 
um retrato de Paganini, supostamente guiado pela mão do Diabo: 
“ele disse-me em segredo que fora o Diabo que lhe guiara a mão 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, câmpus de São José do Rio Preto. Bolsista da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 
2016/25008-2.
2 Utilizamos, como referência, a Edição Crítica das Obras de Eça de Queirós, 
coordenada por Carlos Reis. As duas narrativas, objetos desse estudo, encontram-
se na edição Textos de Imprensa I (da Gazeta de Portugal) (2004), editada por Carlos 
Reis e Ana Teresa Peixinho.
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naqueles traços” (QUEIRÓS, 2004, p. 91). Além disso, sabe-se que 
a irmã desse pintor morreu, contudo, Lyser continua conversando 
com ela, depois de morta, no cemitério: “Dias depois voltou ao ce-
mitério e o coveiro não o deixou entrar: o pobre Lyser ficou junto 
das grades com os olhos cheios de lágrimas. ‘é uma coisa de pressa 
que eu tenho a dizer a minha irmã, dizia ele com a voz pesada de 
suplicações’” (QUEIRÓS, 2004, p. 92).

Dessa forma, a falta de racionalidade é o que parece mover as 
ações desse pintor. Pode-se constatar isso com o fato de Lyser dar 
crédito ao sucesso de uma criação artística ao Diabo e também 
por conversar com a irmã morta. Assim, é possível questionar a 
sanidade desse personagem3. Aliás, o próprio narrador já deixa ex-
plícito que esse pintor estaria sob “uma doidice elegíaca [...] [e com 
uma] triste loucura” (QUEIRÓS, 2004, p. 91-92). Portanto, não 
resta dúvida ao leitor de que Lyser seria louco, conforme o olhar 
do narrador.

Ainda na primeira parte da narrativa, também há informações 
sobre o rabequista Sica e sobre a vida do músico italiano Paganini, 
contada por Sica ao autor da carta, que é narrada com traços fabu-
losos: “Estávamos horas debaixo das tílias, falando do quimérico es-
pírito de Paganini [...] Sica contou-me toda a legenda idílica e bárbara 
de Paganini” (QUEIRÓS, 2004, p. 94, grifos nossos). 

Os adjetivos “quimérico”, “idílica” e “bárbara” utilizados para 
se referir à vida do músico italiano são motivados pelo fato de que, 
na época em que a narrativa foi escrita, corria a lenda de que Paga-
nini havia feito um pacto com o Diabo4, além de acreditarem que o 

3 Para uma abordagem na qual eu analiso os personagens do conto “A ladainha da 
dor”, focando na questão da loucura, comparando-os com os da obra de Poe, com 
o pressuposto de que Eça foi um leitor do escritor norte-americano, ver CARNIEL 
(2016).
4 Essa lenda é explicada por Stephen Samuel Stratton (1907), na obra Nicolo Paganini: 
His Life and Work. “Foi em Viena que alguém na plateia, enquanto Paganini estava 
tocando ‘A dança das bruxas’, distintamente viu o diabo perto do violinista, guiando 
seus dedos e direcionando seu arco. O referido diabo estava vestido de vermelho 
e tinha chifres e uma cauda, e à semelhança dos dois claramente provava a relação 
entre eles. Essa história interessante seguiu Paganini em todos os lugares, e, como 
se viu, em Praga, ele teve que publicar uma carta para sua mãe desmentindo o boato 
de sua filiação satânica. Há algo intensamente patético na conclusão de Paganini: 
‘Eu não tenho mais nada a fazer a não ser deixar a malignidade em liberdade para 
ela se dispor às minhas custas’” (STRATTON, 1907, p. 93, tradução nossa). 
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músico fora preso por assassinato5. Nessa narrativa, há a menção a 
esses episódios, pois o pintor relata que Sica contou sobre

os seus amores em Verona, aquela cantora empoada, de mãos 
macias e sentimentos velados e grandes sedas, e aquele abade 
de fivelas luzentes, com quem ela ia debaixo dos veludos si-
lenciosos, num entrelaçamento de braços, em doce e azulada 
viagem pelo país de Citera. Depois contou-me toda a sua tra-
balhosa Odisseia das prisões e dos degredos [...] (QUEIRÓS, 
2004, p. 94).

Além disso, é enaltecido o talento musical de Paganini: “Sica 
contou-me também o grande poder musical de Paganini e a sua 
atitude nos concertos cheia de abaixamentos e de servilidades” 
(QUEIRÓS, 2004, p. 96).

Na outra carta, escrita por Berlioz e endereçada ao pintor, tam-
bém há a menção à lenda de Paganini. Berlioz relata um evento 
que ocorreu na noite anterior. Em um barco de pesca, ele tinha 
visto uma luz vinda da costa, do outro lado do mar, e pergunta a 

No original: “It was at Vienna that one of  the audience, while Paganini was playing 
‘The Witches' Dance’, distinctly saw the devil close to the violinist, guiding his 
fingers and directing his bow; the said devil was dressed in red and had horns and 
a tail, and the striking likeness of  the countenances of  the two, plainly proved the 
relationship between them. That pretty story followed Paganini everywhere: and, 
as has been seen, in Prague he had to publish a letter from his mother disproving 
the rumour of  his Satanic parentage. There is something intensely pathetic in 
Paganini's conclusion: ‘I see nothing else for it but to leave malignity at liberty to 
disport itself  at my expense’” (STRATTON, 1907, p. 93).
5 Ainda para Stratton, “as fotos de ‘Paganini na prisão’, exibidas tão generosamente 
enquanto o artista estava em Paris em 1831, provocaram que ele observasse que 
havia “companheiros honestos” ganhando dinheiro com uma calúnia que havia 
perseguido seus passos nos últimos quinze anos. Ele então se referiu às diferentes 
versões do crime imputado a ele: que ele matou um rival que ele encontrou em 
companhia de sua amante; ou que era sua amante que tinha sido vítima de sua fúria 
ciumenta; o único ponto de acordo foi o encarceramento” (STRATTON, 1907, p. 
90-91, tradução nossa).
No original: “The pictures of  ‘Paganini in Prison’, exhibited so lavishly while the 
artist was in Paris in 1831, provoked him to remark that there were some “honest 
fellows” making money of  a calumny that had pursued his steps for the last fifteen 
years. He then referred to the different versions of  the crime imputed to him: that 
he killed a rival whom he found in company with his mistress; or that it was his 
mistress who had been the victim of  his jealous fury; the only point of  agreement 
was the imprisonment” (STRATTON, 1907, p. 90-91).
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um pescador:

“Que luz é aquela, meu velho?” disse eu da popa.
[...]
- Aquela luz, senhor, é da casa das Serenas; a estas horas está 
ali, abandonado, um pobre homem que morreu lá ontem. 
Tinha chegado há pouco, e era mais amarelo que a cera do 
altar; até na costa diziam os velhos que ele se vendera ao Dia-
bo; Deus me perdoe falar assim nisto, de noite, em cima das 
águas. Ah! senhor, diziam que tocava na sua rabeca maldita 
que nem no céu... chamavam-lhe Paganini. [...] E os padres 
não lhe querem cantar as suas ladainhas e enterrá-lo em terra 
santa. (QUEIRÓS, 2004, p. 99).

Berlioz retorna para casa e, durante a noite, ouve o som de uma 
rabeca. Para ele, esse som seria o fantasma de Paganini: “Ninguém 
pode me tirar do coração, que foi a alma de Paganini que deixou 
o seu corpo na natureza solitária das Serenas, e veio dizer o adeus 
da música ao seu velho amigo [...] Creio que depois da noite de 
ontem, nunca mais terei o riso sonoro e são” (QUEIRÓS, 2004, 
p. 101). 

Jaime Batalha Reis afirma, na introdução de Prosas Bárbaras, 
que “em muitas páginas das Prosas Bárbaras se encontra a influência 
desta lenda fantástica de Paganini. O conto ‘A ladainha da dor’, 
que tem o próprio Paganini por assunto, é diretamente inspirado 
por Heine e por Berlioz.” (REIS, J. B., 1951, p. 26).

De forma semelhante, Maria Manuela Gouveia Delille, em 
seu estudo A Recepção Literária de H. Heine no Romantismo Portu-
guês, aproxima o texto de Eça ao do escritor alemão Heine. Para 
a pesquisadora, o escritor português “explora de forma fantásti-
ca e hoffmannesca o episódio da serenata noturna à beira-mar” 
(DELLILE, 1984, p. 323). Desse modo, o Paganini retratado por 
Eça é o da lenda, pois o autor de O primo Basílio apresenta uma 
visão fantástica do músico italiano, ao sugerir a sua aparição como 
um fantasma, já que o personagem Berlioz acredita ver ouvido o 
som de uma rabeca, supostamente tocada pelo falecido Paganini.

Após o término da segunda carta, há uma narração em terceira 
pessoa sobre o pintor a quem essa carta foi endereçada. Para De-
lille, esse autor fictício “é uma personagem com traços de artista 
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romântico-boémio, movendo-se no ambiente cultural parisiense 
[...]” (DELILLE, 1984, p. 324). O leitor fica sabendo que esse 
pintor era “um meigo artista [...] e assim descuidado, vivendo na 
Boémia, errante das misérias, das jovialidades e das Primaveras [...] 
depois enlouqueceu e foi recolhido a um hospital” (QUEIRÓS, 
2004, p. 101). Depois de morto, esse pintor é enterrado na vala 
dos pobres. 

O final de “A ladainha da dor” permite o questionamento so-
bre qual seria o lugar do artista no mundo burguês. Os artistas não 
terminam bem, isto é, Paganini está morto e os padres não querem 
enterrá-lo, por acreditarem que ele fez um pacto com o Diabo; Ly-
ser é visto como louco; Berlioz, após ouvir a música supostamente 
sobrenatural, acredita que nunca mais terá o mesmo riso são como 
antes, pois sente amargura pelo destino trágico de Paganini; e o 
pintor-correspondente de Berlioz fica louco em seus últimos dias 
e é enterrado na cova dos pobres.

Já o folhetim “Misticismo humorístico” foi publicado em 23 
de dezembro de 1866. A presença de um personagem artista é ob-
servada quando o narrador relata o encontro, em uma estalagem, 
com um antigo camarada que se tornou saltimbanco. Sobre essa 
mudança, o narrador afirma: “fez bem. Cansado dos pedantes, dos 
burgueses, dos ventres mercantis, dos imbecis afogados em gor-
dura, fez-se saltimbanco, e vive entre os palhaços” (QUEIRÓS, 
2004, p. 126). 

Tal como na descrição de Paganini, há traços fantasistas na 
descrição do saltimbanco:

Faz farsas coberto de farrapos luzentes, engole espadas, o vi-
nho escorre em borbotões, e ele dança, farto como um Sileno 
[...] Anda errante de vila em vila e a populaça da lama admi-
ra-o cingido do seu diadema de metal luzente. Dança sobre a 
corda, e os seus gestos e as suas musculaturas fazem soluçar 
de desejos as gitanas e as feiticeiras [...] Ele tem a multidão 
extática e enlevada no giro dos seus sapatos [...] Ele faz girar 
vinte punhais de cobre em volta da cabeça num círculo puro e 
sonoro. E a multidão, um dia, vendo aquele diadema terrível e 
faiscante, e o saltimbanco impassível, grave, enfarinhado sob 
aquela cora de luz, tomá-lo-á por um ídolo e fá-lo-á igual aos 
deuses (QUEIRÓS, 2004, p. 126-127). 
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Dessa longa, porém, necessária descrição do saltimbanco, po-
de-se ficar inferido que esse artista ganha um lugar mítico na socie-
dade burguesa, pois sua figura está associada a atos mágicos, como 
engolir espadas, andar sobre cordas e girar punhais, além de gestos 
que lembram feiticeiras. Além disso, essas atividades desempenha-
das pelo saltimbanco causam agrado ao público, fazendo com que 
ele seja visto como um ídolo pelo povo. 

 Com essa descrição, o saltimbanco parece ter uma vida me-
lhor, talvez mais emocionante, que a de antes, longe das mate-
rialidades do mundo burguês. Contudo, o narrador relata que há 
miséria na vida do saltimbanco:

A miséria anda-lhe cavando a sepultura. Um dia, abandonado 
da bem-amada, morrerá sem pão, sem luz, sem calor, sem 
orações e sem sol. E não sofrerá mais. Viu durante a vida 
todo um povo curvado, aplaudindo, debaixo dos seus borze-
guins. Os tambores e os clarinetes tocarão o dia melhor do 
saltimbanco, o dia em que morrer: tocarão o seu melhor dia 
os ferrinhos, os timbales, os clarinetes, os tambores! (QUEI-
RÓS, 2004, p. 127).  

Dessa forma, podemos questionar que o modo de viver do 
saltimbanco pode não ser melhor do que o estilo de vida que ele 
teve outrora. O narrador ainda faz um questionamento: “Que lhe 
importam as grandezas e as materialidades felizes?” (QUEIRÓS, 
2004, p. 127).

É com um questionamento similar a esse que nos pergunta-
mos novamente qual seria o lugar do artista nessa sociedade bur-
guesa. Será que o artista seria feliz longe das materialidades? Ao 
sugerir que o melhor dia da vida do saltimbanco será o dia da 
morte, temos, como em “A ladainha da dor”, mais uma crítica a 
uma sociedade que não valoriza o artista.

João Gaspar Simões propõe uma análise biográfica dessa nar-
rativa, ao apontar que a ideia de um sujeito que se torna saltim-
banco por se cansar da burguesia seria convencional para Eça. O 
estudioso sugere que tal escolha mostraria a “desilusão que a vida 
já ia cavando no jovem escritor” (SIMÕES, 1945, p. 131). Para 
Simões, “nos corredores da Boa-Hora, nas esquinas do Chiado, no 
cartório onde praticava, só banalidade e hipocrisia se lhe tinham 
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deparado” (SIMÕES, 1945, p. 131). Deste modo, para o crítico, 
Eça gostaria de ter a mesma admiração que o saltimbanco teria. 
Simões completa que “ser admirado era então o grande anseio de 
Eça de Queiroz” (SIMÕES, 1945, p. 131).

Se, por um lado, esses personagens artistas ganham traços mí-
ticos, como o saltimbanco que recebe a admiração do público, o 
músico Paganini cuja vida é transformada em lenda, e Lyser que 
pinta um retrato guiado pelas mãos do Diabo, por outro lado, o 
artista é marginalizado pela sociedade, pois o Paganini da lenda 
não pôde ser enterrado, o pintor-correspondente de Berlioz acaba 
enterrado numa cova destinada aos pobres e o saltimbanco vive 
na miséria. 

Ademais, observa-se a preocupação de Eça em trazer, nos pri-
meiros escritos, classes sociais que eram marginalizadas pela so-
ciedade materialista, tal como defendem Carlos Reis e Ana Teresa 
Peixinho: 

Assim, o operário miserável e faminto, inserido em ambientes 
degradados, vítima da exploração da “aristocracia financeira” 
parece captar alguma simpatia do jovem escritor. Mas mais 
clara parece-nos ser a inclinação por todos aqueles que se ca-
racterizam por uma relativa independência, por uma vida livre 
e sem preconceitos, e sobretudo, pela capacidade inventiva: o 
saltimbanco de “Misticismo humorístico” ou o pintor de “A 
ladainha da dor” que “vivia na boémia errante das misérias” e 
que acaba fatalmente na “vala dos pobres”, são disso um bom 
exemplo. (REIS, C.; PEIXINHO, 2004, p. 35).

Assim, Eça parece inserir esses tipos-sociais que eram rebaixa-
dos, para fazer uma crítica à sociedade, já que, por exemplo, nes-
sas duas narrativas, os artistas, ao mesmo tempo em que causam 
admiração no povo, vivem na miséria e em mundos pautados pela 
não-racionalidade, terminando suas vidas, de maneira geral, infeli-
zes e desprezados pela sociedade.  

Além do mais, com base na verificação de que a temática artís-
tica é recorrente nesses primeiros escritos6, percebemos que Eça 

6 A temática artística é visível, por exemplo, em “Macbeth”, “Poetas do mal”, 
“A ladainha da dor”, “A península”, “Misticismo humorístico”, “O milhafre”, 
“Lisboa”, “Uma carta” e “Mefistófeles”, “Farsas”.
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insere a questão metaliterária como um dos focos da produção 
inicial, uma característica típica da literatura produzida nos países 
periféricos7, tal como defende Silviano Santiago. Para ele: “o ima-
ginário do escritor [dos países periféricos] é alimentado não tan-
to a partir da manipulação vivencial da realidade imediata, mas se 
propõe quase como metalinguagem” (SANTIAGO, 1978, p. 57).
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A VERDADE BESUNTADA

Jeanine Geraldo Javarez

1. INTRODUÇÃO

Costa Lima (2009), no capítulo “A questão do controle”, men-
ciona a fábula Veritas fucata, traduzida como “a verdade besun-
tada”, de Vives, com a finalidade de demonstrar a difícil relação 
entre o que se considera verdadeiro frente ao que se considera 
falso. Segundo a fábula, a verdade deveria admitir “o atavio de 
enfeite do falso”, assumindo também que o falso “atrai multidões” 
(LIMA, 2009, p. 190).

Tomamos, assim, por empréstimo o título dessa esclarecedora 
fábula para nosso artigo, justamente por nosso objeto de estudo 
fixar-se na relação entre a literatura e a realidade na forma como 
este assunto é autoteorizado a partir da metáfora do espelho e do 
duplo nos romances O ano da morte de Ricardo Reis e O homem dupli-
cado, ambos de José Saramago. 

Para tanto, vale retomar os cinco aspectos de Jonathan Culler 
(1999) que ajudariam a parametrizar “o que é literatura”, deixando, 
no entanto, muito claro que esses aspectos não são necessariamen-
te simultâneos na obra literária ou característicos apenas dela, ou 
seja, podem ser encontrados em textos que não são considerados 
literatura a priori.

O primeiro aspecto diz respeito à colocação em primeiro pla-
no da linguagem, segundo o qual a literatura promoveria o estra-
nhamento do leitor em relação à própria língua por meio de usos 
diferentes daqueles comuns ao cotidiano.

O segundo corresponde à literatura como integração da lin-
guagem, ou seja, a sobreposição de vários níveis de codificação 
da linguagem (hipercodificação), desde a infraestrutura (fonemas, 
por exemplo) até à macroestrutura (sintaxe, por exemplo) (ECO, 
1980).

O terceiro aspecto seria a literatura como ficção, isto é, “a fic-
cionalidade da literatura separa a linguagem de outros contextos 
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nos quais ela poderia ser usada e deixa a relação da obra com o 
mundo aberta à interpretação” (CULLER, 1999, p. 39).

O quarto aspecto coloca a literatura como objeto estético pela 
relação entre forma e conteúdo proposta pelo texto literário. Des-
sa forma, seríamos levados a pensar todos os elementos de com-
posição da obra literária de forma não-fortuita, isto é, tudo aquilo 
que foi colocado no texto teria uma significação direta ou indireta 
com o sentido global da obra.

Por fim, temos o quinto e último aspecto, em que o autor fala 
da autorreferencialidade da obra literária. Segundo Culler (1999), a 
obra literária carrega em si discussões sobre o fazer literário, auto-
teorizando-se, portanto. 

A autorreferencialidade, ou autoteorização, ocorre quando se 
quebra a ilusão de verossimilhança, ou seja, quando o narrador in-
terrompe a narração a fim de fazer um comentário sobre a reação 
do leitor, por exemplo, ou sobre como um termo ficaria melhor 
ajustado que outro, ou, até, criticando o fazer literário alheio.

É o que Karin Volobuef  (1999) coloca como ironia romântica, 
técnica já utilizada no Romantismo alemão, conforme retomado 
pela pesquisadora. Nas palavras de Volobuef  (1999, p. 98-99):

A ironia romântica, conforme se vê nos exemplos citados, 
não se esgota na mera interrupção do fluxo narrativo com 
o narrador dirigindo-se ao leitor. É, muito além disso, um 
recurso que se destina a fomentar uma constante discussão e 
reflexão sobre literatura – um processo do qual o leitor for-
çosamente participa. Essa participação é alcançada na medida 
em que o escritor destrói a ilusão de verossimilhança e des-
nuda o caráter ficcional da narrativa, chamando a atenção do 
leitor para como o texto foi construído.

Na melhor das hipóteses, essa quebra da ilusão de verossimi-
lhança educaria o leitor para que ele se tornasse um leitor crítico1, 
na terminologia de Jouve, ou leitor de segundo nível, na termino-
logia de Eco, deixando de ser o leitor vítima, ou aquele que cai nas 
armadilhas do autor modelo sem percebê-las (ECO, 1994).

1 Usamos o futuro do pretérito a fim de que lembremos que o leitor não é obrigado 
a seguir o papel de leitor modelo proposto pelo texto, conforme Eco (1994), ou 
ainda não está apto a fazê-lo.
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Das formas como a autoteorização pode se manifestar, a que 
escolhemos para análise neste artigo é a discussão do conceito de 
representação, ou seja, quando a obra teoriza sobre como acontece 
a relação entre literatura e realidade. Retomando nossa epígrafe, 
procuraremos discutir à luz dos conceitos de Aristóteles e Um-
berto Eco de que forma a arte das palavras pode fazer emocionar 
mesmo se tratando de ficção.

2. ENTRE A VERDADE E A FICÇÃO

A preocupação em diferenciar o que é real daquilo que não é 
persegue-nos há muito tempo. A alegoria da caverna, de Platão, 
é o primeiro exemplo que nos vem à mente quando pensamos 
na dualidade verdadeiro e falso, ou realidade e ficção. Segundo a 
alegoria, estaríamos presos ao fundo de uma caverna, de frente a 
uma parede em que poderíamos observar apenas as sombras da 
realidade, que estaria, portanto, fora da caverna.

Essa alegoria é evocada por Bauman (1998) ao discutir acerca 
da verdade e sua relação com a ficção. Bauman (1998) coloca que 
“a noção de verdade pertence à retórica do poder. Ela não tem 
sentido a não ser no contexto da oposição” (p. 143) Ou seja, o in-
teresse em se defender uma e única verdade reside, principalmente, 
no fato de que essa é uma forma de justificar o poder de alguns 
sobre os demais.

Paradoxalmente, entretanto, conforme Bauman (1998) explica, 
os filósofos de hoje lutam “acerca da verdadeira, e por conseguinte 
única, teoria das verdades (no plural)” (p. 147) Dessa forma, a teoria 
da verdade é destituída de seu local de honra no discurso filosó-
fico e, para sobreviver, substitui seu habitat pela ficção, outrora 
combatida “com unhas e dentes” (BAUMAN, 1998, p. 150), como 
veremos a seguir em Costa Lima (2009).

Ao discutir o lugar da “verdade” na ficção, Bauman (1998) 
retoma dois teóricos e romancistas: Milan Kundera e Umberto 
Eco. Kundera, situado em um contexto histórico de opressão e 
ditadura, defende na ficção a liberdade de significação: “eram – e 
é – a vocação da ficção artística servir de irônica e irreverente con-
tracultura à cultura tecnológico-científica da modernidade, essa 
cultura de paixão ordenada, divisões nítidas e disciplina retesada.” 
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(BAUMAN, 1998, p. 150)
Umberto Eco, por outro lado, na liquidez do mundo pós-mo-

derno, vê no romance um local seguro, em que tudo parece lógico 
e significativo frente ao caos do “mundo real”: “É na ficção, afirma 
Eco, que procuramos a espécie de certeza e segurança intelectual 
que o mundo real não pode oferecer... Lemos romances a fim de 
localizar uma forma na informe quantidade de experiências terre-
nas.” (BAUMAN, 1998, p. 151)

Das duas proposições, Bauman (1998) tira uma conclusão in-
teressante: 

[...] quanto mais profunda a incerteza que exaspera o mundo 
real, mais elevado o valor de certeza da ficção [...] quanto mais 
o mundo real oscila sob a pressão indômita de genuínas ou 
supostas certezas, mais tocante e atraente se torna esse outro 
aspecto da realidade imaginada e ficcional do romance [...]. 
(BAUMAN, 1998, p. 152)

Vejamos agora o que Costa Lima (2009) nos traz sobre a rela-
ção entre realidade e ficção. Como colocamos há pouco, o teórico 
discute justamente a questão de como a ficção foi combatida “com 
unhas e dentes” no século XVII a XIX.

No capítulo “A questão do controle”, do livro O controle do 
imaginário & a afirmação do romance, Costa Lima (2009) afirma que 
nunca deixou de existir certo controle frente à ficção, ele apenas 
mudou de timoneiro (LIMA, 2009, p. 209), começando como con-
trole pelo viés moral e religioso, passando pelo controle científico 
e desaguando no controle do mercado a partir de meados do sé-
culo XIX.

Retomando a concepção de controle de Gehlen, Costa Lima 
(2009) afirma que o homem por ser incompleto e de natureza 
carente depende do controle, da disciplina, para se desenvolver. 
Logo, o controle não tem apenas o aspecto negativo. Mesmo o 
controle do imaginário é, de certa forma, positivo, pois foi o que 
permitiu diferenciar a ficção de outros tipos de texto e “determi-
nar o válido do inválido no romance” (LIMA, 2009, p. 183).

Assim, a ficção, na era do controle científico (sem que deixasse 
de existir concomitantemente o moral-religioso, como ressalta o 
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teórico), é censurada principalmente a partir da visão cartesiana e 
baconiana de realidade. Descartes, conforme retoma Costa Lima 
(2009), com seu Discours de la méthode introduz a lógica matemática 
e a dedução; Francis Bacon, a partir de Novum Organum, defende a 
indução e confere à imaginação um caráter sandeu e negativo na 
medida em que seria enganadora.

O romance passa a ser visto como um gênero menor e os ro-
mancistas, para sobrevivência, acabam encontrando uma saída na 
ambiguidade: o texto traria relatos factuais, tanto quanto os en-
contrados nos livros de História; logo, romancistas e historiadores 
pertenceriam à mesma casta discursiva. Ao esconder, entretanto, 
sua ficcionalidade, o romance acaba se tornando rentável, pois “O 
público espera interessar-se por algo que mantêm a aparência de 
realidade” (LIMA, 2009, p. 198).

Disso ascende outra perspectiva de realidade na ficção – a ve-
rossimilhança:

Por conseguinte, o escrutínio da atividade do historiador por 
Fielding tem o propósito de justificar o que ele próprio faz. 
[...] o maravilhoso é admissível pelo historiador-romancista, 
desde que se mantenha nos limites do provável (verossímil). 
[...] A verossimilhança, portanto, passa a servir a outro se-
nhor. Por ela, a imitatio justifica que o novelist se incorpore à 
digna família dos historiadores, à qual chega mesmo a ensinar 
por que os historiadores não devem eliminar de seus relatos 
o surpreendente. Mas é a própria imitatio que faz com que 
historiadores e romancistas não se confundam. [...] o mais 
tosco defensor da imitativo não apreciará o escritor que não 
saiba bem selecionar o que apresenta. (COSTA LIMA, 2009, 
p. 200-201)

Esse conceito já era amplamente discutido na “Poética clás-
sica”, de Aristóteles, e entrará em discussão no próximo tópico, 
em comparação à perspectiva de Umberto Eco, na forma como o 
assunto é autoteorizado pelos romances em análise.
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3. A METÁFORA DO ESPELHO E DO DUPLO COMO AU-
TOTEORIZAÇÃO DO CONCEITO DE REPRESENTAÇÃO

O ano da morte de Ricardo Reis foi publicado pela primeira vez em 
1984. Trata-se de uma obra pertencente à casta dos romances his-
tóricos de Saramago, pois apresenta ao leitor o início da ditadura 
Salazarista em Portugal, consequentemente pouco antes da Segun-
da Guerra Mundial. O ano específico fica marcado pela morte de 
Fernando Pessoa, cujo heterônimo, Ricardo Reis, é o personagem 
principal do romance. Em 1935, falece o poeta português e Ricar-
do Reis retorna a Portugal, após dezesseis anos de exílio no Brasil, 
para acompanhar o enterro do amigo.

Apesar de morto, Fernando Pessoa aparece a Ricardo Reis, 
como um fantasma, justificando que após a morte as pessoas têm 
aproximadamente nove meses para desaparecer. O tempo do es-
quecimento. O mesmo período que esperamos para nascer.

Enquanto está hospedado no Hotel Bragança, Ricardo Reis se 
envolve com a empregada Lídia e se apaixona pela moça da mão 
esquerda imóvel, Marcenda. No decorrer do romance, Ricardo 
Reis se vê investigado pela polícia, trava conversas sobre seu fazer 
literário com Fernando Pessoa, e descobre, ao final da narrativa, 
que Lídia espera um filho seu.

O que nos interessa em Ricardo Reis são os trechos em que ele 
se vê no espelho do hotel e questiona a multiplicidade de si, pois 
são nesses momentos em que podemos aproximá-lo e compará-lo 
à obra O homem duplicado, cujo enredo vamos apresentar a seguir.

Obra mais recente do escritor português, O homem duplicado foi 
publicado em 2002 e, como coloca Ligoski (2014) em sua disserta-
ção de mestrado, faz parte de outra fase literária de Saramago, em 
que “o foco passa a ser a sociedade contemporânea e capitalista e 
as questões relacionadas à existência humana e sua infelicidade.” 
(LIGOSKI, 2014, p. 74)

Nessa obra, o protagonista, Tertuliano Máximo Afonso, pro-
fessor de História de uma escola secundária, desgostoso e ente-
diado com a rotina da vida, descobre haver um duplicado seu ao 
assistir a um filme indicado pelo colega, professor de Matemática. 
Após o susto inicial, Tertuliano decide que deve descobrir quem é 
esse homem, a contragosto de seu senso comum, um quase perso-
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nagem que se emparelha com a função de Fernando Pessoa em O 
ano da morte de Ricardo Reis.

Seu duplicado, o ator António Claro, de pseudônimo Daniel 
Santa-Clara, concorda em encontrar o professor de História. Nes-
se encontro constatam que ambos não poderiam ser mais iguais: 
até as marcas do corpo são as mesmas, exceto a marca de aliança 
que António Claro leva no anelar esquerdo por ser casado, e Ter-
tuliano Máximo Afonso não.

O romance todo traz o duplo como problemática central, 
como se pode perceber. No entanto, vamos destacar dele apenas 
os trechos em que a reflexão sobre o duplo pode ser considerada 
uma metáfora de autoteorização sobre o conceito de representa-
ção. Além disso, procuraremos elucidar se a profissão dos duplica-
dos, professor de História e ator, faz parte dessa metáfora, assim 
como se o heterônimo de Fernando Pessoa e sua relação com o 
próprio também o fazem.

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Evanildo Bechara, me-
táfora é uma “figura de linguagem em que uma palavra que denota 
um tipo de objeto ou ação é usada em lugar de outra, de modo a 
sugerir uma semelhança ou analogia entre elas”. Nos romances O 
homem duplicado e O ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago, 
entendemos que o duplo e o espelho funcionam como metáforas, 
na medida em que podem explicar o conceito de representação 
dentro da narrativa.

Sendo assim, vale retomar a função especular na literatura, da 
qual o duplicado é uma vertente. Ligoski (2014) coloca que o espe-
lho tem sido objeto de curiosidade desde a mitologia. Assim como 
a alegoria da caverna, a primeira lembrança que nos vêm à mente 
quando procuramos remontar a primeira representação literária do 
espelho é o mito de Narciso.

Ligoski (2014) afirma que a imagem especular é a primeira ci-
são do indivíduo: externo e interno. De forma resumida:

[...] denota-se que, num primeiro momento, havia uma apro-
ximação da alma com a sombra do indivíduo, ou seja, per-
cebia-se tal dualidade – de forma objetiva – na projeção, na 
extensão do ego. Num momento seguinte, a aproximação da 
alma passou a ser feita com a imagem refletida, ou seja, com 
o reflexo que aparecia na água, no espelho e até nos retratos. 
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Desse modo, cria-se maior subjetivação e inquietação quanto 
à dicotomia alma interior e alma exterior, pois essa revela-
ção do duplo não se mostra tão natural como ocorria com 
a sombra; agora, é preciso enfrentar esse duplo e procurar 
por sua revelação por meio de elementos que ofereçam esse 
embate, como é o caso, precipuamente, do artefato especular. 
(p. 17-18)

No romance O ano da morte de Ricardo Reis, é possível perceber 
a cisão do protagonista não em dois, mas em vários: “Por quem 
e, se tomássemos todas as palavras à letra, passaria primeiro Ri-
cardo Reis, porque é inúmeros, segundo o seu próprio modo de 
entender-se” (OAMRR2, p. 27). Quando o personagem fita-se no 
espelho, entretanto, o momento não se constitui de duplicação, 
mas de discussão sobre a imagem real e a imagem virtual que o 
espelho produz.

Em O homem duplicado o espelho está metamorfoseado na du-
plicação física do personagem Tertuliano Máximo Afonso que se 
vê repetição (pois segundo António Claro ele seria o original) do 
ator Daniel Santa-Clara. Quando ambos se postam nus, um ao 
lado do outro, fixa-se no leitor a imagem de um espelhamento.

Diante disso, os dois romances trazem, no fundo, a mesma 
discussão: qual seria o real e qual seria o virtual. Segundo Aristó-
teles, em sua Poética Clássica, as diversas artes (seja música, teatro 
ou poesia):

[...] vêm a ser, de modo geral, imitações. Diferem entre si em 
três pontos: imitiam ou por meios diferentes, ou objetos dife-
rentes, ou de maneira diferente e não a mesma. [...] todas elas 
efetuam a imitação pelo ritmo, pela palavra e pela melodia, 
quer separados, quer combinados. (ARISTÓTELES, 2005, 
p. 19)

Para Umberto Eco, a arte e, em especial, a literatura não seria 
uma imitação do real, mas um novo universo, chamado universo 
ficcional, construído a partir do que conhecemos do mundo, pois, 

2 Utilizaremos a notação OAMRR para a obra O ano da morte de Ricardo Reis e OHD 
para O homem duplicado, a fim de simplificar as referências e diferenciar as obras nas 
citações.
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segundo o teórico, seria impossível criar um universo completa-
mente novo sem nenhuma relação com a nossa realidade (ECO, 
1998).

Essa discussão é autoteorizada no romance O ano da morte de 
Ricardo Reis na forma como Ricardo Reis analisa a peça de teatro 
a que assiste, utilizando a metáfora do espelho, como se observa 
claramente no trecho destacado:

[...] em cima há exclamações, chamam-se de camarote para 
camarote, até parece que os atores se mudaram para ali, é 
quase o mesmo falar, quase, se melhor ou pior dependerá da 
bitola de comparação. Ricardo Reis reflete sobre o que viu 
e ouviu, acha que o objeto da arte não é a imitação, que foi 
fraqueza censurável do autor escrever a peça no linguajar na-
zareno, ou no que supôs ser esse linguajar, esquecido de que 
a realidade não suporta o seu reflexo, rejeita-o, só uma 
outra realidade, qual seja, pode ser colocada no lugar 
daquela que se quis expressar, e, sendo diferentes entre 
si, mutuamente se mostram, explicam e enumeram, a 
realidade como invenção que foi, a invenção como reali-
dade que será. (OAMRR, p. 109-110) [grifo nosso]

É possível perceber, a partir do excerto, que a opinião do pro-
tagonista harmoniza com a forma com que Umberto Eco entende 
a ficção, o que não exclui de todo a definição de Aristóteles, pois 
foi a partir desta que se chegou àquela.

Na obra O homem duplicado, essa discussão não aparece de ma-
neira explícita como vimos n’O ano da morte de Ricardo Reis. Desta-
camos o trecho a seguir, em que Máximo Afonso conversa com 
o colega professor de Matemática sobre como Tertuliano mudara 
após assistir ao filme Quem Porfia Mata Caça:

A nossa colega de Literatura diria que é, pelo contrário, enor-
me, e ela entende dessas coisas, creio que em sutilezas e ma-
tizes a literatura é quase como a matemática, Já eu, pobre 
de mim, pertenço à área da História, onde os matizes e as 
sutilezas não existem, Existiriam se a História pudesse ser, 
digamos assim, o retrato da vida, Estou a estranhá-lo, não é 
próprio de si ser tão convencionalmente retórico, Tem toda 
a razão, em tal caso a História não seria a vida, apenas 
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um dos possíveis retratos dela, parecidos, sim, mas nun-
ca iguais. (OHD, p. 129) [grifo nosso]

Conforme o destacado, a ficção seria uma das verdades possí-
veis, um outro universo construído em que, como vimos no trecho 
de OAMRR, as realidades mutuamente se explicam, isto é, a ver-
dade explicaria a ficção tanto quanto a ficção explicaria a realidade.

A mesma forma de analisar a arte de Ricardo Reis repete-se 
quando o protagonista olha-se ao espelho:

Ricardo Reis baixa o jornal, olha-se no espelho, superfície 
duas vezes enganadora porque reproduz um espaço pro-
fundo e o nega mostrando-o como mera projeção, onde 
verdadeiramente nada acontece, só o fantasma exterior e 
mudo das pessoas e das coisas, árvore que para o lago se incli-
na, rosto que nele se procura, sem que as imagens da árvore e 
rosto o perturbem, o alterem, lhe toquem sequer. O espelho, 
este e todos, porque sempre devolve uma aparência, está 
protegido contra o homem, diante dele não somos mais 
que estarmos, ou termos estado, como alguém que antes 
de partir para a guerra de mil novecentos e catorze se admi-
rou no uniforme que vestia, mais do que a si mesmo se olhou, 
sem saber que neste espelho não tornará a olhar-se, também 
é isto a verdade, o que não tem duração. Assim é o espelho, 
suporta, mas, podendo ser, rejeita. Ricardo Reis desviou 
os olhos, muda de lugar, vai, rejeitador ele, ou rejeitado, virar-
-lhe as costas. Porventura rejeitador porque espelho também. 

(OAMRR, p. 53) [grifo nosso]

É importante ressaltar o último trecho destacado no excerto 
acima: “Assim é o espelho, suporta, mas, podendo ser, rejeita”. É o 
que vemos em OHD, em que Tertuliano e António Claro, duplica-
dos, são insuportáveis um ao outro. Entendemos, assim, que essa 
seria uma forma de autoteorizar o que Umberto Eco afirma em 
seus Seis Passeios: é impossível dizer tudo sobre o mundo constru-
ído na ficção. Vejamos um trecho d’O homem duplicado sobre isso:

Tudo isso está bem, mas precisa de se distrair com histórias 
que não ocupem demasiado espaço na cabeça, por exemplo, 
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uma vez que a astronomia lhe interessa, imagino que igual-
mente lhe poderia interessar a ficção científica, as aventuras 
no espaço, as guerras das estrelas, os efeitos especiais, Tal 
como vejo e entendo, os tais efeitos especiais são o pior ini-
migo da imaginação, essa manha misteriosa, enigmática, que 
tanto trabalho deu as seres humanos inventar, Meu caro, você 
exagera, Não exagero, quem exagera são os que querem con-
vencer-se de que em menos de um segundo, com um estalido 
de dedos, se põe uma nave espacial a cem mil milhões de qui-
lómetros de distância, Reconheça que para criar esses efeitos 
que você desdenha tanto, também se necessita imaginação, 
Sim, mas é a deles, não é a minha, Sempre terá a faculdade de 
usar a sua começando do ponto aonde a deles tenha chegado, 
Ora, ora, duzentos mil milhões de quilómetros em lugar de 
cem, Não esqueça que o que chamamos hoje realidade foi 
imaginação ontem, olhe o Júlio Verne, Sim, mas a realidade 
de agora é que para ir a Marte, por exemplo, e Marte em ter-
mos astronómicos até se pode dizer que está ali ao virar da 
esquina, são necessários nada menos que nove meses, depois 
haverá que ficar lá à espera mais seis meses até que o planeta 
esteja de novo no ponto óptimo para se poder regressar, e 
finalmente fazer outra viagem de nove meses para chegar à 
Terra, total, dois anos de suprema chatice, um filme sobre 
uma ida a Marte em que a verdade dos fatos fosse res-
peitada, seria a mais enfadonha estopada que alguma 
vez se viu [...]. (OHD, p. 11) [grifo nosso]

Mesmo Aristóteles, na Grécia Antiga, já vislumbrava algo 
semelhante, quando colocou em sua Poética que “[...] a duração 
deve permitir aos fatos suceder-se, dentro da verossimilhança ou 
da necessidade, passando do infortúnio à ventura, ou da ventura 
ao infortúnio; esse o limite de extensão conveniente” (ARISTÓ-
TELES, 2005, p. 27)

Da multiplicidade de Ricardo Reis e o reflexo do espelho des-
tacamos o trecho a seguir:

[...] Por quem e, se tomássemos todas as palavras à letra, 
passaria primeiro Ricardo Reis, porque é inúmeros, segundo 
o seu próprio modo de entender-se. [...] o grande espelho 
central em que cabe toda a sala, que nele se duplica, em 
uma outra dimensão que não é o simples reflexo das co-
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muns e sabidas dimensões que com ele se confrontam, 
largura, comprimento, altura, porque não estão lá uma 
por uma, identificáveis, mas sim fundidas numa dimen-
são única, como fantasma inapreensível de um plano 
simultaneamente remoto e próximo, se em tal explicação 
não há uma contradição que a consciência só por preguiça 
desdenha, aqui se está contemplando Ricardo Reis, no fundo 
do espelho, um dos inúmeros que é, mas todos fatigados. (p. 
27) [grifo nosso]

Desses inúmeros, temos os nomes: “[...] na poesia não era só 
ele, Fernando Pessoa, ele era também Álvaro de Campos, e Alber-
to Caeiro, e Ricardo Reis” (OAMRR, p. 36) Os múltiplos de Ricar-
do Reis e os múltiplos de Tertuliano Máximo Afonso se mostram 
como realidades alternativas. Ricardo Reis, poeta clássico; Fernan-
do Pessoa, poeta moderno; Tertuliano, professor de História; An-
tónio Claro, ator.

Reforçando a especularidade e a metáfora do espelho que es-
tamos discutindo neste artigo, Tertuliano Máximo Afonso como 
professor de História seria a imagem real, enquanto António Cla-
ro, sendo ator, seria a imagem virtual. Dessa forma, poderíamos 
associar Tertuliano com a verdade e António Claro com a ficção. 
No entanto, quando estão lado a lado no sítio de António Claro, 
investigando quem seria a cópia e quem seria o original, ao dize-
rem as datas e horários de nascimento fica esclarecido que Antó-
nio Claro, por ter nascido meia hora antes, seria o original enquan-
to Tertuliano teria de lidar com o fato de se descobrir cópia.

Tertuliano, no primeiro contato telefônico com Daniel Santa-
-Clara, diz ao seu duplo que “de cada vez que se olhar num espelho 
nunca terá a certeza de que se o que o está vendo é a sua imagem 
virtual, ou a minha imagem real” (OHD, p. 158). Ora, se tomamos 
António Claro como ficção e Tertuliano como verdade, como po-
deriam ambos confundirem-se ao se olharem no espelho?

Além disso, como poderia ser a realidade (Tertuliano) cópia da 
ficção (António Claro)?

Nessa relação, comprovamos o que Bauman afirma ser o papel 
da ficção a partir da teoria de Eco:

No mundo moderno, a ficção do romance desnudava a ab-
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surda contingência oculta sob a aparência de realidade orde-
nada. No mundo pós-moderno, ela enfileira unidas cadeias 
coesas e coerentes, “sensatas”, a partir do informe acúmulo 
de acontecimentos dispersos. Os status da ficção e do “mundo 
real” foram, no universo pós-moderno, invertidos. Quanto 
mais o “mundo real” adquire os atributos relegados pela mo-
dernidade ao âmbito da arte, mais a ficção artística se conver-
te no refúgio – ou será, antes, na fábrica? – da verdade. [...] 
As verdades da arte nascem num grupo de outras verdades 
e, desde o princípio, acostumam-se a apreciar tal grupo. Não 
encaram a presença de outros sentidos/interpretações como 
uma afronta, um desafio, uma ameaça ao próprio sentido. 
Alegram-se em contribuir para a sua profusão. (BAUMAN, 
1998, p. 157)

N’O ano da morte de Ricardo Reis temos uma relação similar. Ri-
cardo Reis, na definição de Fernando Pessoa, seria o poeta das 
musas, do amor não vivido:

[...] é o que fazem amorosas mãos, perdoe-se-nos o exagero, 
que não pode haver amor nestes amplexos noturnos entre 
hóspede e criada, ele poeta, ela por acaso Lídia, mas outra, 
ainda assim afortunada, porque a dos versos nunca soube que 
gemidos e suspiros estes são, não fez mais que estar sentada 
à beira dos regatos, a ouvir dizer, Sofro, Lídia, do medo do 
destino. (OAMRR, p. 108)

A principal crítica de Fernando Pessoa (e de Saramago) às po-
esias de Ricardo Reis são a falta de engajamento de seus versos. 
Ricardo Reis se isola em paisagens idílicas e versos metrificados, 
longe da balbúrdia de canhões e ditaduras. Para Fernando Pessoa, 
a literatura deve tocar na ferida da realidade, expor e discutir o seu 
entorno. Nesse sentido, Fernando Pessoa seria o lado da imagem 
real da relação especular, enquanto Ricardo Reis seria a imagem 
virtual. Mas, mais uma vez, temos a relação subvertida, pois o per-
sonagem “real” é Ricardo Reis, enquanto Fernando Pessoa não 
passa de um fantasma.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grande romancista e contista João Guimarães Rosa, em seu 
prefácio, “Aletria e hermenêutica”, do livro Tutameia; terceiras estó-
rias coloca que: “A estória não quer ser história. A estória, em rigor, 
deve ser contra a História. A estória, às vezes, quer-se um pouco 
parecida à anedota” (ROSA, 2009, p. 29)

No decorrer do artigo, procuramos demonstrar de que for-
ma a metáfora do espelho, presente nos dois romances analisados, 
autoteoriza o conceito de representação. Utilizamos a notação 
“representação”, pois a intenção era dialogar com Aristóteles e 
Umberto Eco durante a análise.

Quando O ano da morte de Ricardo Reis e O homem duplicado utili-
zam a metáfora do espelho como autoteorização do conceito de 
representação, o fazem de forma a subverter a relação entre reali-
dade e ficção, corroborando o que Bauman coloca sobre o papel 
da ficção na sociedade pós-moderna.

Em O ano da morte de Ricardo Reis temos uma sociedade vigiada, 
prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial, o que teria relação 
com a definição de Kundera, citada por Bauman, de que a ficção 
seria o lugar de liberdade do indivíduo. Em O homem duplicado, por 
outro lado, já estamos numa sociedade pós-moderna, cujo con-
ceito de ficção estaria mais próximo ao de Umberto Eco, isto é, 
de que a ficção seria o lugar de certeza num mundo repleto de 
incertezas.

Nesse sentido, procuramos trazer também em discussão a re-
lação entre o perfil das personagens, Tertuliano e António Claro, 
Ricardo Reis e Fernando Pessoa, e o conceito de representação. 
Demonstramos, assim, que esses perfis em contraposição tam-
bém faziam parte da metáfora do espelho, pois se caracterizavam 
como realidade e virtualidade, não de forma convencional, como 
já estava sendo feito nos romances como um todo, mas de forma 
implícita.

Assim, vale citar Bauman para resumir a discussão empenhada 
neste trabalho:

É a própria realidade que agora necessita da “suspensão da 
descrença”, outrora prerrogativa da arte, a fim de ser apreen-
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dida, encarada e vivida como realidade. A própria realidade é 
agora “arremedo”, embora – exatamente como o mal psicos-
somático – faça o máximo para encobrir os sinais. [...] é des-
tino das artes opor-se à realidade e, por meio dessa oposição, 
compensar a vida do que lhe foi despojado pela realidade e, 
assim, indiretamente, tornar a realidade suportável, protegen-
do-a contra as consequências de sua cegueira auto-infligida. 
[...] Resta agora, à obra de ficção, desvendar essa variedade 
particularmente pós-moderna de ocultamento, colocar em 
exibição o que a realidade tenta socialmente, e com afinco, 
esconder (BAUMAN, 1998, p. 158)

Retomando o título de nosso artigo, é a realidade que precisa 
ser besuntada, portanto.
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O USO DA BREUITAS COMO JUSTIFICATIVA 
RETÓRICA DO ESQUECIMENTO NARRATIVO NAS 

CRÔNICAS DE GOMES EANES DE ZURARA

Jerry Santos Guimarães1

Marcello Moreira2

O anônimo autor da Retórica a Herênio aconselha a que se use de 
brevidade em todas as partes do discurso. No exórdio, por exemplo, 
a breuitas deve ser empregada com vistas a se angariar a atenção, a 
benevolência e a docilidade do público (CÍCERO, 2005, I, 7). Toda 
narração, inclusive a histórica, deve ser, além de clara e verossímil, 
breve (CÍCERO, 2005, I, 14). Afinal, como diz Cícero no Bru-
to, “não há nada mais agradável na história do que a pura e clara 
brevidade” (CÍCERO, 1880, p. 302, traduzimos). As preceptivas 
estabelecidas para o uso da breuitas na narração, segundo a Retórica 
a Herênio, são as seguintes: Não convém narrar tudo o que aconte-
ceu, mas apenas o necessário, deixando implícitas na escrita causas 
e consequências que não valem a pena ser esmiuçadas. Deve-se 
evitar escrever o que não ajuda na narrativa e, especialmente, o 
que atrapalha no seu entendimento. Por fim, para não cansar seus 
leitores, convém que se evite ser repetitivo (CÍCERO, I, 14).

O excesso de brevidade, porém, é vicioso. Daí Cícero alertar 
na sua Invenção Retórica  para o perigo de se cair em prolixidade: 
“Assim acontece quando se quer dizer muitas coisas de maneira 
concisa em vez de se limitar a umas poucas ou às estritamente 
necessárias” (CÍCERO, 1997, I, 28-29). Agindo de tal maneira o 
escritor estaria prejudicando a clareza do discurso. É Quintiliano 
quem mais argumenta contra o uso exagerado da breuitas. Ele es-
creve nas suas Instituições Oratórias que, às vezes, um caminho mais 
comprido, desde que plano e ameno, “cansa menos que outro mais 
curto, mas duro e áspero” (QUINTILIANO, 1916, Livro IV, II, 3, 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e 
Sociedade, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). E-mail: 
jerryguima@gmail.com.
2 Doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP) e professor 
pleno do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). E-mail: moreira.marcello@gmail.com.
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traduzimos).
Logo, um discurso virtuoso sob a perspectiva do uso da breuitas 

é aquele que a utiliza na justa medida de que trata Aristóteles na sua 
Retórica (ARISTÓTELES, 1998, III, 16). Sendo a mediania um prin-
cípio racional, o “homem dotado de sabedoria prática” saberá en-
contrá-la, segundo o Estagirita escreve na Ética a Nicômaco (ARIS-
TÓTELES, 1973, II, 6). E isso se faz através da utilização daquilo 
que o desconhecido autor da Retórica a Herênio chamou de “bom 
senso” (CÍCERO, 2005, IV, 20). É de bom senso, afinal, que Quin-
tiliano fala quando defende que a breuitas, dentre outros topoi, deve 
ser empregada, não em todas as ocasiões, “senão quando vem ao 
caso”. Agindo assim, o discurso será tanto persuasivo quanto de-
leitoso: “Desta maneira logrará não só falar útil e eficazmente para 
obter o que pretende, que é o fim pelo qual principalmente se in-
ventou o uso da eloquência, como também conseguirá o aplauso, 
não apenas dos doutos, mas também do vulgo” (QUINTILIANO, 
1916, Livro XII, X, 4, traduzimos).

Ao analisarmos as quatro crônicas que nos chegaram com a 
assinatura de Gomes Eanes de Zurara, segundo cronista-mor de 
Portugal que atuou no terceiro quartel do século XV, podemos 
perceber que o autor manifestava conhecimento explícito acerca 
do uso da breuitas enquanto preceito para a escrita da história. Se 
em alguns passos ele afirma que não se alongará em miudezas para 
não enfastiar seus leitores e ouvintes, para não cair em prolixidade 
ou para não se afastar demasiado de sua matéria, em outros ele diz 
que terá de abrir mão da brevidade para não sacrificar informações 
consideradas por ele, cronista, importantes. Centrar-nos-emos na-
queles casos em que Zurara apelou para o uso da breuitas como 
justificativa para a omissão de nomes e feitos de membros da no-
breza em suas narrativas.

Em 22 de novembro de 1467 D. Afonso V escreveu de pró-
prio punho uma carta a Zurara, que se encontrava no Marrocos 
conhecendo sítios e coletando informações para escrever a Crónica 
do Conde D. Duarte de Meneses. Além de elogiar a matéria e o estilo 
de seu cronista, o Rei Africano louva-o por salvar do esquecimento, 
através da escrita, os nomes e as façanhas daquela gente de nobre 
condição a seu serviço. D. Afonso V ressalta uma consequência daí 
decorrente, de caráter pragmático:
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(...) a muytos fiz onrra e merçe com milhor vontade por ser 
certo dalguns boons feytos que la fizeraõ por serviço de Deos 
e dos Reys meus antecessores e meu, e a outros por serem 
filhos daqueles que laa assim bem seruiam do que eu naõ era 
antes entaõ comprido conhecimento (apud ZURARA, 1978, 
p. 42).

Deste modo, o monarca poderia recompensar com tenças, 
contias ou outros benefícios aos nobres – e aos seus descenden-
tes – que “filharam honra” no Marrocos e na Guiné, bastando 
consultar seus nomes e verificar suas boas ações registradas nas 
crônicas. Ou, dito de outra forma: pessoas de condição nobre po-
deriam solicitar junto ao rei os ditos acrescentamentos, apontando 
seus nomes – ou o de algum pai ou avô – anotados nas crônicas. 
Percebe-se, deste modo, o grande poder e a grande responsabili-
dade que pesavam sobre os ombros do cronista-mor português. O 
esquecimento, intencional ou não, de algum nome ou algum feito, 
poderia granjear-lhe murmúrios e inimizades.

Zurara era autorizado por D. Afonso V, cabeça simbólica da 
unidade do corpo social, a falar em seu nome e em nome do reino. 
Através de suas palavras, o cronista agia sobre o mundo e criava 
uma realidade à medida em que escrevia. Ele instituía a verdade en-
quanto a enunciava. E o seu próprio atributo simbólico de cronis-
ta-mor, concedido pelo rei, constituía “uma manifestação pública 
e, portanto, uma oficialização do contrato de delegação” (BOUR-
DIEU, 1996, p. 63). Porta-voz do rei e do reino, Zurara tinha o 
direito à palavra e o poder da palavra, o que lhe garantia a priori 
a competência linguística para enunciá-la. A autoridade recebida, 
ao ser performada pela enunciação, constituía-se ela mesma num 
poder de persuasão. Autorizado de tal maneira, o cronista-mor po-
deria atestar a verdade da memória do reino.

Segundo Paul Ricoeur, manipular a memória é também ma-
nipular o esquecimento. Isto pode se dar, dentre outras maneiras, 
através da configuração narrativa (RICOEUR, 2007, p. 98). Uma 
vez que é impossível narrar tudo, o autor seleciona quem deverá ser 
lembrado, o que deverá ser lembrado e como deverá ser lembrado. 
Ora, selecionar implica necessariamente em preterir. Deste modo, 
nomes e feitos que ficam de fora da história oficial estão condena-
dos – espera-se – ao esquecimento (Idem, p. 455).
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E assim é que Zurara não deixa de referir recorrentemente em 
todas as suas crônicas nomes de escudeiros, cavaleiros e fidalgos, 
bem como as suas proezas, nas tramas dos acontecimentos leva-
dos a termo pelos portugueses em África. Exemplo emblemático 
encontra-se no capítulo 50 da Crônica da Tomada de Ceuta, no qual 
são nomeados, além do rei D. João e seus filhos, noventa e sete no-
bres que participaram do assalto à cidade marroquina (ZURARA, 
1992, p. 178-179).

Na sua última narrativa histórica, porém, o cronista afonsino 
demonstra-se aborrecido com o que ele chama de “lingoas mor-
dazes e reprensores” que se haviam levantado contra ele: nobres 
do reino estavam a murmurar por terem seus feitos esquecidos ou 
apoucados. No prólogo da Crônica do Conde D. Duarte de Meneses, di-
rigindo-se ao rei D. Afonso V, Zurara agrava-se do seguinte modo:

(...) pois que deuo eu fazer muyto alto principe que aallem de 
minha grande Jnorancya per mym assaz conhecida tenho tantos 
spreitantes que ainda eu bem nom tomo a pena na mãao pera screuer. 
Ja começam de condanar mjinha obra. huuns por cuydarem que 
se dyra menos delles do que lhes sua enganosa afeiçam faz 
cuydar que merecem. outros pensando. que quanto se elles 
mais agrauarem de meu screuer tanto o pouoo auera rezom 
de cuydar que elles som dignos de mayores merecymentos e 
de que sse nom screuerem delles grandes cousas que foy mais 
por fraqueza de meu screuer que per fallecimento de seu tra-
balho. e o que peor he que taaes uy eu queixosos de mym que eu sabya 
certo que nom soomente nom eram dignos de honra nem de louuor. mas 
ante de doesto e reprensom (ZURARA, 1978, p. 45-46, grifamos).

Assim, Zurara, ao mesmo tempo em que se queixa ao rei, re-
preende àqueles que o condenavam pelo esquecimento imputado 
voluntariamente: não se registrou simplesmente porque não havia 
merecimento.

Ciente da sua responsabilidade, o cronista já advertia em sua 
primeira crônica que teria registrado os nomes de todos, até mes-
mo de “qualquer outro do povo”, desde que houvesse mérito ou 
que chegasse ao seu conhecimento todos os bons atos de todos 
os envolvidos. Afinal – e Zurara bem o sabia – o nome registrado 
na crônica significaria “honrar a memória dos mortos, e remune-
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rar aos vivos por os trabalhos de seus padres ou deles mesmos”. 
Todavia, às vezes as testemunhas orais dificultavam o trabalho do 
cronista, relatando o que sabiam com “pouco cuidado” ou mesmo 
má vontade. Neste sentido, o cronista expressa seu zelo e diz que 
se algo falta na sua narrativa, não é por culpa sua: “Nem presuma 
algum que eu não pus tamanha diligência em requerer e buscar 
todos os aquecimentos dos outros senhores” (ZURARA, 1992, 
p. 248). Na Crônica do Conde D. Pedro de Meneses Zurara responsa-
biliza a insuficiência de informações das fontes escritas por ele 
consultadas para não ter registrado todos os nomes dos nobres 
que bem obraram: “Ficã os nomes dos outros pois nõ vieram a 
nosso conheçimento per culpa daquelles que se primeiro traba-
lharão de ajumtar esta estória” (ZURARA, 1997, p. 301). Temos 
aqui, portanto, a justificação do esquecimento inintencional na narrativa 
zurariana.

Entretanto, a escassez de dados de suas fontes, orais ou escri-
tas, não é a única justificativa utilizada pelo cronista para excluir de 
suas narrativas os nomes e os feitos de alguns nobres portugueses. 
Já na sua primeira crônica Zurara explicava por que não escreveria 
os nomes de todos os nobres que participaram da conquista de 
Ceuta: “Doutros muitos bons poderia falar, se quisesse alargar meu 
processo, mas leixo tudo por me entregar às principais cousas” (ZU-
RARA, 1992, p. 233, grifamos). Deste modo, a breuitas é também 
invocada pelo autor como justificativa para a omissão, ou esqueci-
mento intencional, de nomes e feitos: é desnecessário mencionar a 
todos, e fazê-lo poderia produzir “longura de palavras”, fastio nos 
seus leitores e ouvintes e afastamento do tema principal.

Isto é evidente também na Crônica de Guiné. Ali, em seu capitulo 
51, Zurara nomeia a alguns nobres que partiram do reino rumo à 
ilha de Tider com o fito de filhar mouros, e diz por que não cita a 
todos: “Outras boas e honradas pessoas se acertaram de ser em a 
dita companhia, que, por não alongarmos, leixamos de escrever” (ZURA-
RA, 1973, p. 223, grifamos). Na Crônica do Conde D. Pedro de Meneses 
o autor apela à breuitas para justificar o fato de não escrever sobre 
os feitos de um escudeiro não nomeado do Infante D. Henrique 
executado pelos mouros: “por - não curamos de escrever a miu-
deza de seus feitos” (ZURARA, 1997, p. 422). Mais adiante, nesta 
mesma obra, Zurara nomeia a alguns nobres e relata suas façanhas 
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em mais uma batalha em defesa de Ceuta, porém, por conta do im-
perativo da breuitas na sua narrativa, diz que não é possível registrar 
todos os nomes:

Outros muitos cristãos forã feridos naquella pelleja da 
Allmina cujos nomes aquy expressamemte nomeando faria lom-
ga estorea, porẽ os mais delles ouverão em breve saude, 
e allgũs que morrerã mais foy pella peçomha que as 
armas traziam que pella gramdeza das chagas. E os ou-
tros que no dito feito servirã sejã cõtemtes da homra 
que por emtom rreçeberão, e muyta mercê, ao diamte, 
assy dell rrey como de seus filhos (ZURARA, 1997, p. 
516-517, grifamos).

Nova tentativa muçulmana de retomar Ceuta. Nova vitória dos 
cristãos. Sobre os nobres não nomeados nesta escaramuça, diz-nos 
o cronista: “posto que aquy todos nõ nomeassemos per nome, ou-
tros ouve hy que fezerão muitas e bõas cousas, que, por nõ avermos 
delas emformação e desy por nõ fazermos mais lomga escriptura, ficaram por 
escrever” (ZURARA, 1997, p. 618, grifamos). Observamos neste 
caso que o esquecimento foi tanto involuntário – o cronista não 
teve acesso a informações mais completas – quanto voluntário: é 
também para evitar uma escrita longa e cansativa que ele deixa de 
nomear. 

No final desta obra o autor recorre à configuração narrativa, 
ou à impossibilidade de tudo registrar, para justificar a ausência 
dos nomes de alguns nobres em mais um combate aos mouros:

Dos fidalgos que ally herã nõ poderiamos nomear hũ açerca de seu 
bem fazer que nã fezessemos ẽjuria aos outros, caa assy como heram de 
linhagẽ, assy fezeram muito per suas homrras, e desy toda a outra 
gemte que ally hera fez ho que a bõos comvinha fazer, sem se 
poder dezer de nenhũ cousa verdadeira per que sua homrra 
mymgasse, obramdo cada hũ mais e menos segumdo lhe a 
fortuna apreseemtava o azo (ZURARA, 1997, p. 693, grifa-
mos).

Assim, o cronista reconhece que esquecer de mencionar a al-
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gum fidalgo poderia parecer injúria, motivo pelo qual louva a to-
dos indistintamente, chegando mesmo a afirmar que quem não 
obrou bem naquela peleja foi mais por ação da fortuna, ou do 
acaso, que por míngua de honra. Não procederia, pois, a queixa 
dos olvidados.

Zurara havia afirmado no capítulo 75 da Crônica do Conde D. 
Duarte de Meneses que a maioria dos homens de Alcácer-Ceguer 
eram nobres, por nascimento ou criação. Sendo assim, como po-
deria ele historiar os nomes e os feitos de tanta gente de alta con-
dição sem enfastiar seus leitores e ouvintes? Eis as palavras de 
Zurara a esse respeito, páginas adiante:

E sse eu quisesse diz o autor desta estorea contar per exten-
so as bondades e uallentyas que estes e os outros fidalgos 
e boons homeens fezerom assy neste dya como nos outros. 
certamente eu farya minha obra de grande prolixidade. E aallem de 
meu trabalho darya cansaço aaquelles que a ouuessem de ler. por que 
aquy ouue tantos e tam boos homeens e tam deseiosos por se 
auanteiar em honra que caasy serya confusam de sse screuer (ZU-
RARA, 1978, p. 207-208, grifamos).

Observamos neste passo, pois, que Zurara deixa de explicitar 
nomes e feitos de nobres para evitar uma escrita prolixa e confu-
sa, ou obscura. Deste modo, a brevidade e a clareza da narrativa 
prevalecem sobre o desejo e as queixas dos nobres portugueses 
que não tiveram seus nomes e feitos, ou o de algum antepassado, 
anotados nas crônicas zurarianas.  

Esquecimento voluntário do autor em nome da breuitas pode 
ser observado ainda neste passo da última crônica zurariana: 

E sse nos ouuessemos descreuer os nomes daquelles que se a 
este cerco uyerom para seruyr deos e seu Rey. certamente farya-
mos grande processo porem registaremos aquy alguuns daquelles princi-
paaes em que a nosso parecer auya mais nobreza e uallor (ZURARA, 
1978, p. 234, grifamos).

 Zurara relembra a seu público e a seus detratores que ele, 
enquanto ocupante do cargo de cronista-mor, concedido pelo rei, 
é quem tem a faculdade de determinar quais feitos são grandes 
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ou pequenos, e quais nomes devem ser lembrados ou esquecidos. 
O autor reafirma em suas obras sua autoridade, além da de seus 
superiores, para determinar em que casos se deveria acrescentar 
posteriormente na memória oficial do reino os nomes daqueles 
nobres esquecidos involuntariamente. Em assim sendo, nem to-
das as queixas daqueles que foram olvidados, intencionalmente ou 
não, seriam atendidas. Um dos critérios mais importantes utiliza-
dos pelo cronista nesta manipulação da memória e do esquecimen-
to é, conforme esperamos ter demonstrado, a breuitas.
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AS MEMÓRIAS DA COLONIZAÇÃO EM 
COMISSÃO DE LÁGRIMAS, DE ANTÓNIO LOBO 

ANTUNES

Jéssica Baia Moretti da Silva1

INTRODUÇÃO

Comissão de Lágrimas, romance do escritor português António 
Lobo Antunes publicado em 2011 é considerado um romance 
pós-colonial devido à sua temática e ao seu tempo histórico.  O 
tempo histórico do romance é o turbulento período pós-indepen-
dência de Angola e o próprio título do romance remete a ele, já 
que a Comissão de Lágrimas realmente existiu em Angola, tendo 
sido instalada com o objetivo de perseguir possíveis opositores ao 
partido que estava no poder em Angola, o Partido que estava no poder 
(o MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola).    

Cristina é a personagem principal que narra grande parte das 
memórias que estão presentes no romance.  Ela está internada em 
uma clínica psiquiátrica em Lisboa e devido ao fato de não poder 
se comunicar com ninguém lá, ela decide escrever um livro para 
expressar seus sentimentos e memórias da infância em Angola nos 
anos 70.   No entanto, as memórias presentes no romance não 
se restringem ao que foi vivenciado por Cristina, mas ampliam-se 
com as memórias da mãe e do pai de Cristina, havendo um recuo 
aos anos 60 durante o massacre de Cassanje.  Portanto, Comissão 
de Lágrimas é um romance em que há forte subjetividade e plura-
lidade de vozes por meio da esquizofrenia narrativa.  Assim, du-
rante a leitura do romance, não é possível saber em que momento 
as vozes ficcionais são verdadeiras ou imaginárias. 

Questões identitárias e pós-coloniais são levantadas neste ro-
mance, devido ao fato de Cristina e a sua família terem mudado 
para Portugal de forma a fugir da instabilidade política e social 
que havia em Angola após a independência.  Cristina passa por 
uma crise de identidade visto que é uma mulher branca, mas que 
1  Mestranda pela Universidade Estadual de Maringá. 
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foi criado por um pai negro, é considerada mestiça, mas conside-
ra-se negra, como é verificável no seguinte excerto: “[...] sou preta 
ou branca, eu, apesar do senhor Figueiredo julgo que sou preta.” 
(ANTUNES, 2011,  p. 175). 

   No romance não apenas Cristina tem sua identidade híbrida e 
instável, mas outros personagens, como seus pais por exemplo.  A 
identidade da mãe de Cristina é fragmentada, e isso é evidenciado 
pelo fato de ela ter dois nomes: Alice e Simone.  Alice é o nome 
verdadeiro e Simone é o nome profissional. Ela é uma mulher 
portuguesa que trabalha em um prostíbulo, descrito no romance 
como fábrica, modista, escritório. 

Assim como a esposa e a filha, o pai oficial de Cristina possui 
uma identidade instável, uma vez que ele é um negro ex-semina-
rista católico que adotou a cultura do colonizador para si.  Isso é 
evidente quando declara que: “Entendi que era branco dado que 
os pretos não pecam, destituíram-nos de julgamento e de cálculo.” 
(ANTUNES, 2011,  p. 158) O pecado ao qual o pai de Cristina se 
refere é o sentimento homoerótico, que pode ser subentendido 
quando ele narra as memórias do período em que esteve no semi-
nário.  Uma dessas memórias remete ao seu trauma, o abuso sexual 
por parte de seus superiores. Esse trauma simboliza a opressão por 
parte do colonizador no período colonial e desencadeia o ímpeto 
de vingança e a crueldade. 

O pai biológico de Cristina é o senhor Figueiredo, português 
proprietário do prostíbulo em que Alice trabalhou.  Ele é a re-
presentação do colonizador e do opressor no romance e as suas 
falas representam o ponto de vista do explorador. No excerto a 
seguir, ele fala sobre a forma como o comportamento dos negros 
havia sido modificado: “[...] aceitam tudo eles, sorriem agradeci-
dos, obedecem e de repente, quem me conta o que se passa, três 
metralhadoras no algodão do Cassanje e os brancos por seu turno 
– Senhor.” (ANTUNES,2011,  p. 214)

Cristina passa pelo trauma das agitações do período pós- in-
dependência angolana e narrar suas memórias é uma forma de 
libertar-se desse trauma.  No entanto, as recordações narradas por 
Cristina não seguem uma ordem cronológica, mas surgem de for-
ma intuitiva e imprevisível.  Assim, ela não tem controle sobre suas 
memórias e sua imaginação. 
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O que mais a perturba é lembrar que seu pai participou das 
atrocidades cometidas em 1977 em defesa do governo no poder.  
Assim, a questão da legitimidade da violência dirigida  aqueles que 
possuem ideias e ideais opostos é levantada.

Neste romance, a contextualização explícita dos acontecimen-
tos históricos é escassa, pois a ênfase está nas vibrações psicoló-
gicas de Cristina, que mesmo já estando em Portugal, pensa ouvir 
os gritos vindos da Cadeia de São Paulo daqueles que foram tor-
turados.   As recordações do período de torturas levam Cristina a 
se lembrar da personagem real Verinha, que estando prestes a ser 
torturava, cantava: “[...] a rapariga que cantava não cantava com 
a boca, cantava com o corpo todo da mesma forma que falamos 
com o corpo todo.” (ANTUNES,2011,  p. 164)

A linguagem do romance é, astutamente, utilizada como forma 
de expressar o medo e o trauma, como é observável na repetição 
de palavras que conotam ameaça, como por exemplo, na página 
97, onde há a repetição da palavra “facas” cinco vezes em um pará-
grafo.  Outro exemplo de repetição de palavras é verificável quan-
do o senhor Figueiredo fala repetidamente “alegria” para estimular 
suas empregadas a dançarem e a não se queixarem de seu trabalho. 

O silêncio e a negação são utilizados como forma de expressar 
o sentimento de angústia e de dor experimentado por aqueles que 
foram vítimas da tortura.  Assim, citar o silêncio é uma forma de 
salientar o som relacionado à violência e à dor, como é evidente no 
excerto a seguir: [...] “na Cadeia de São Paulo disparos inaudíveis, 
granadas sem som, nenhuma rapariga a cantar.” (ANTUNES, p. 
2011, p. 139). 

Portanto, o silêncio é eloquente e um importante símbolo uti-
lizado por Lobo Antunes, uma vez que ele conota o bloqueio sen-
timental causado pelo trauma, que impossibilitam a expressão da 
dor por meio fala. Assim, narrar o trauma por meio da escrita é a 
melhor alternativa. 

No seguinte excerto, onde Cristina fala de suas recordações da 
África, a eloquência do silêncio é salientada: 

E, no entanto o que melhor lembrava de África, apesar das 
vozes, do gramofone do senhor Figueiredo e dos gritos na 
Cadeia de São Paulo, era o silêncio, o silêncio da mãe, o silên-



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

801

cio do pai, o seu próprio silêncio, todos os meus órgãos silên-
cio, todos os meus gestos silêncio, o meu futuro um silêncio 
perplexo. (ANTUNES, 2011, p. 121)

 Portanto, o silêncio é uma importante forma de expressão 
dos sentimentos neste romance, devido ao fato de que os que pas-
saram por eventos traumáticos ficam incapacitados de expressar 
seus sentimentos com profundidade por meio da oralidade. 

As memórias presentes no romance não se limitam apenas aos 
personagens, mas ampliam-se de forma a contemplar a memó-
ria dos traumas de todas as pessoas que presenciaram os eventos 
traumáticos, sendo assim memória coletiva.   Desta forma, por 
meio das experiências pessoais e dos fatos históricos apresenta-
dos no romance, uma reflexão acerca dos problemas universais é 
estimulada. 

A MEMÓRIA EM COMISSÃO DE LÁGRIMAS

Neste tópico, aspectos importantes acerca da memória serão 
apontados e aplicados na análise do romance Comissão de Lágri-
mas, em que a memória dos periodos pré e  pós- independência de 
Angola estão presentes, como foi mencionado anteriormente. A 
priori, é necessário compreender o que é a memória e como ela se 
relaciona com história, trauma e testemunho.

Em História e Memória (2013), Jacques Le Goff  define a me-
mória como um conjunto de funções psíquicas através das quais 
é possível relembrar vivências, opiniões e informações já vividas. 
Desta forma, a memória é uma prática ativa.

Em Memória e exílio (2003), Sybil Safdie Douek discorre sobre 
o livro A memória coletiva, de Maurice Halbwachs, pensador e so-
ciólogo francês. Acerca da forma como Halbwachs vê a memó-
ria, Douek diz que ele acredita que toda memória individual não 
é puramente individual, pois se inter-relaciona com a memória do 
grupo social do qual se faz parte. No excerto a seguir, o autor cita 
a concepção de Halbwachs acerca da memória:

Halbwachs insurge-se contra este subjetivismo da memória, 
mostrando que a memória individual apoia-se e enraíza-se 
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numa memória coletiva, memória dos diversos grupos nos 
quais vive o indivíduo: grupo familiar, grupo de trabalho, 
grupo de amigos, grupo religioso, político, artístico, cultural, 
etc. (DOUEK, 2003, p. 27)

Halbwachs em A memória coletiva (1990), também, afirma que 
apesar da memória coletiva envolver memórias individuais, ela não 
se confunde com ela. Os reflexos memorialistas em Comissão de 
Lágrimas não são apenas reflexos individuais, mas são reflexos da 
memória coletiva. Ainda acerca da memória coletiva, Paul Ricoeur 
(2008, p.

133) defende que “cada memória individual é um ponto de 
vista sobre  a  memória coletiva”. Portanto, a memória pode ser 
concebida como um fenômeno construído pelo coletivo. Sendo 
assim, o relato memorialístico em Comissão de Lágrimas não faz parte 
apenas das memórias do autor e das personagens principais, mas 
das memórias de todos que vivenciaram o momento histórico re-
latado no romance.

Na atualidade, a lógica de mercado rege a sociedade, e devido a 
isso, a memória dos eventos traumáticos corre o risco de desapare-
cer, visto que a vida material e a vida cultural estão mercantilizadas.  
A vergonha coletiva faz com que muitos tentem apagar determi-
nados acontecimentos da história do país. Sendo assim, a literatura 
que surge após as castastrofes tem  o dever de não permitir que a 
memória das catástrofes seja extirpada. Isso é importante para que 
entendamos o motivo pelo qual o estado socioeconômico atual se 
encontra de determinada forma, visto que ele é fruto das catástro-
fes que não podemos permitir que ocorram novamente. Comissão 
de Lágrimas é um exemplo de romance que através da memória de 
eventos traumáticos pretende manter vivos em nossa memória os 
acontecimentos devastadores do passado.

Quanto à memória na constituição da identidade M. Pollak em 
Memória, Esquecimento, Silêncio afirma que a memória é um im-
portante elemento que constitui a identidade:

A memória é um elemento constituinte do sentimento de 
identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 
ela é também um fator extremamente importante do senti-
mento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de 
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um grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p. 
204)

Segundo Paul Ricoeur em A memória, a História, o Esquecimento, 
a memória é manipulada através das relações de poder e “situa-se 
no cruzamento entre a problemática da memória e da identidade, 
tanto coletiva quanto pessoal” (RICOEUR, 2008, p. 94).

Ainda acerca do poder manifesto por meio da memória, Ja-
cques Le Goff  em História e Memória (1990) defende que a me-
mória deve  ser utilizada para a libertação e não para a servidão, 
no entanto, ela sempre foi muito utolizada para a servidão através 
de sua manipulação. Com o advento da imprensa e dos meios de 
comunicação de massa, essa manipulação se tornou mais forte. 
No seguinte excerto Le Goff  discorre acerca da manipulação da 
memória coletiva: “A memória, onde cresce a história, que por sua 
vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e 
o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva 
sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.” (LE 
GOFF, 1990, p. 477)

De acordo com Jacques Le Goff  (1990), “A memória política 
pode ser motivo de disputa entre várias organizações”. Desta for-
ma, a memória pode ser manipulada por via ideológica por aqueles 
que possuem maior poder político-social. Segundo o autor, o es-
quecimento é uma das formas mais eficazes de manipular a me-
mória. Acerca da luta contra o esquecimento, Ricoeur afirma que:

A busca da lembrança comprova uma das finalidades princi-
pais do ato da memória, a saber, lutar contra o esquecimento, 
arrancar alguns fragmentos de lembrança à “rapacidade” do 
tempo, ao “sepultamento” no esquecimento. Não é somente 
o caráter penoso do esforço da memória  que dá à relação sua 
coloração inquieta, mas o temor de ter esquecido, de esquecer 
de novo (...) (RICOEUR, 2008, p. 48)

Para Ricoeur (2008, p. 460), “a proximidade mais que fonéti-
ca, e até mesmo semântica, entre anistia e amnésia aponta para a 
existência de um pacto secreto com a denegação da memória, que 
na verdade a afasta do perdão após ter proposto sua simulação”.
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 Quanto ao tempo da memória, para Paul Ricoeur, o tempo 
nos romances está entre o tempo privado e o tempo público; entre 
a memória coletiva, a memória histórica e a memória individual. 
Em Tempo e Narrativa (1997, p. 59), Paul Ricoeur diz que “o presen-
te é ao mesmo tempo o que vivemos e o que realiza as antecipações 
de um passado rememorado”, ou seja, as experiências  do  passado 
influenciam as ações no presente. Segundo Ricoeur, as lembranças 
são  afetadas pelo tempo e por ele alteradas; são elas que permitem: 
“voltar a subir a encosta de nossa vida passada para nela buscar 
determinada imagem” (RICOEUR, 2010, p. 44).

Ricoeur (1997) discorre, também, acerca da diferença entre 
retenção e relembrança. Segundo ele, a retenção se refere ao pre-
sente inserido no passado, já a relembrança é a presentificação do 
passado. A  relembrança  mescla  lembranças  do  passado  e  as 
reproduz. Ricoeur (1997, p. 58) afirma que: “a relembrança não é 
apenas um ‘como se’ presente: ela visa ao presente, e assim o põe 
como tendo- ‐- sido”.

Baseando-se em Bergson, Ricoeur (2008) cita outras duas clas-
sificações de memória: memória-hábito e memória-lembrança. 
Tais memórias se diferenciam pela relação que estabelecem com o 
tempo. No que diz respeito à memória-hábito, a aquisição incor-
porada ao presente não necessariamente precisa enfatizar a relação 
com o passado, diferentemente da memória-lembrança, onde a 
profundidade temporal da experiência inicial é enfatizada.

Em A memória, a história, o esquecimento (2010), Ricoeur defende 
que a memória possui caráter múltiplo e fragmentário, sendo o fio 
condutor da experiência temporal humana. Assim como a história, 
a memória se preocupa com o real e verdadeiro; ela é um canal de 
reapropriação do passado histórico. O autor afirma que, no que 
concerne à memória, tanto o esquecimento quanto a repetição po-
dem ser negativos, já que o esquecimento impede a reapropriação 
do passado e a repetição impede o trabalho genuíno da memória, 
que é compreender os fatos ocorridos. Na estrutura de Comissão 
de Lágrimas, o caráter múltiplo e fragmentário da memória, desta-
cado por Ricoeur é verificável. Além de estar na estrutura, está na 
crise da historicidade, evidente no romance aqui estudado, onde 
a noção de totalidade da história oficial é questionada. Todas as 
personagens do romance tiveram o curso de suas vidas afetado 
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pelo contexto histórico e esse fato é evidenciado através do rela-
to memorialístico de cada uma delas. Apesar de serem memórias 
contraditórias, elas estão todas interligadas entre si por meio da  
memória coletiva.

Acerca da memória impedida, definida por Freud, Ricoeur diz 
que ela se refere a uma perda efetiva ou simbólica que pode ser 
individual ou coletiva. A memória  individual é marcada pela per-
da de um ente querido e a coletiva é marcada “pela violência da 
história no sentido da libertação e da justiça” (RICOEUR, 2010, 
p. 1). Tais perdas podem acontecer simultaneamente nos níveis 
individual e coletivo e estão presentes em  Comissão de Lágrimas. 

Outro conceito relevante de Ricoeur é o de memória obrigada, 
caracterizada pelo dever de memória em fazer justiça às vítimas dos 
eventos traumáticos. A  memória  obrigada tem como pontos po-
sitivos se opor ao esquecimento das pessoas e dos fatos e  também 
se opor à repetição nostálgica. Entretanto, a memória obrigada, 
também, possui  um aspecto negativo que é o seu caráter impera-
tivo, que associa memória à obrigação. 

TRAUMA E TESTEMUNHO

Comissão de lágrimas é um romance em que há um relevante es-
forço para recordar e relaborar os traumas do period pós-indepen-
dência de Angola. As perdas ocasionadas pelas catastrofes neste 
periodo historico não foram apenas individuais, mas  também co-
letivas. Não apenas entes queridos foram perdidos, mas também 
foram perdidos direitos políticos, liberdade de expressão, direito à 
informação e o direito à memória.

A literatura de testemunho, da qual Comissão de lágrimas faz par-
te, está relaciona aos traumas coletivos caracterizados pela tortura, 
pelo extermínio e pelas diversas formas de opressão em determina-
do contexto social. O testemunho na literatura não busca narrar os 
fatos exatamente como ocorreram, mas sim representá-los, devido 
ao seu caráter de mimesis. Essa representação não é limita à época 
a que se refere, porém se presentifica no momento de sua escrita e 
no momento de sua leitura. Em Comissão de Lágrimas, o testemunho 
memorialístico é uma forma de libertação do passado de opressão. 

A literatura de testemunho possui forte compromisso político, 
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visto que, através dela aqueles que estavam à margem podem ser 
ouvidos. Sendo assim, a memória oficial é questionada e dá lugar 
à memória não oficial daqueles que até então tinham suas vozes 
marginalizadas. Dois tipos de discurso são necessários a fim de 
que se construa o testemunho como arte literária: 1) o testemunho 
imediato não literário, proveniente de cartas, diários e depoimen-
tos; 2) o testemunho ficcionalizado a partir do preenchimento das 
lacunas ou da interpretação dos fatos. Portanto, o gênero testemu-
nho se diferencia da biografia e da autobiografia.

O testemunho tem como característica intrínseca a subjetivi-
dade, da qual não é possível se abster totalmente ao testemunhar. 
Ele nunca é totalmente fiel ao que ocorreu;  ele é apenas parte do 
que ocorreu. Aqueles que sobreviveram às catástrofes não podem 
testemunhar com a completa autenticidade que só aqueles que 
não sobreviveram poderiam testemunhar. Portanto, o testemunho 
completo das grandes catástrofes não  pode existir.  No entanto, 
a voz daqueles que sobreviveram possui a potência para testemu-
nhar por aqueles que já não podem ser ouvidos. Desta forma, o 
relato testemunhal dos sobreviventes é uma importante forma de 
homenagear os que não sobreviveram às catástrofes.

Jeanne Marie Gagnebin em Lembrar, escrever, esquecer (2009) 
afirma que há dois tipos de testemunhas das catástrofes: as que 
presenciaram os  fatos  e  as  que  souberam dos fatos através de 
outras pessoas, de forma a absorver parte do sofrimento dos que 
presenciaram os fatos. Em ambos os casos, a me memória do pas-
sado pode “ajudar a não repeti-lo  [os  fatos]  infinitamente,  mas  a  
ousar  esboçar   uma  outra   história, inventar o presente”(p. 57). 

Acerca do trauma faz parte da literatura de testemunho, Már-
cio Seligmann-Silva em seu livro intitulado Narrar o trauma (2008) 
discorre acerca do trauma, que segundo ele, “encontra na imagina-
ção um meio para sua narração”. Ele também afirma que:

A literatura é chamada diante do trauma para prestar [a]pren-
demos, ao longo do século XX, que todo produto da cultura 
pode ser lido no seu teor testemunhal. Não se trata da velha 
concepção realista e naturalista que via na cultura um reflexo 
da realidade, mas, antes, de um aprendizado – psicanalítico – 
da leitura de traços do real no universo cultural. Já o discurso 
dito sério é tragado e abalado na sua arrogância quando pos-
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to diante da impossibilidade de se estabelecer uma fronteira 
segura entre ele, a imaginação e o discurso literário. (SELIG-
MANN-SILVA, 2008, p. 71)

O mesmo autor também reflete em seu livro acerca dos pro-
cessos de estetização da catástrofe e defende que o papel da arte 
não é representar o real tal como ele é, mas com a utilização de 
recursos estéticos e simbólicos, proporcionar uma visão dos pro-
cessos históricos.

Diante dos aspectos apontados acima, Seligmann-Silva afirma 
ser de extrema importância que não permitamos que a lembrança 
das catástrofes seja, totalmente, apagada de nossas memórias. Para 
que a memória dos traumas e das feridas não seja apagada, os re-
gistros históricos e as construções artísticas referentes à ditadura 
militar são demasiado relevantes. Sendo assim, Comissão de Lágrimas 
é uma importante criação artística que não tem sua importância 
apenas em aspectos estéticos, mas também em seus dados histó-
ricos.

Concernte à necessidade do trabalho estético para se narrar o 
trauma, Márcio Seligmann-Silva afirma em História, Memória, litera-
tura: o testemunho na Era das catástrofes que:

O testemunho coloca-se desde o início sob o signo da sua 
simultânea necessidade e impossibilidade. Testemunha-se um 
excesso de realidade e o próprio testemunho enquanto narra-
ção testemunha uma falta: a cisão entre a linguagem e o even-
to, a impossibilidade de recobrir o vivido (o “real”) com o 
verbal. O dado inimaginável da experiência concentracionária 
desconstrói o maquinário da linguagem. Essa linguagem en-
travada, por outro lado, só pode enfrentar o “real” equipada 
com a própria imaginação: por assim dizer, só com a arte a in-
traduzibilidade pode ser desafiada ---- mas nunca totalmente 
submetida. (SELIGMANN-SILVA, 2013, p. 46-47)

Desta forma, é impossível recobrir totalmente o trauma vivido 
por meio apenas verbal; para narrar o trauma é necessário o uso da 
imaginação, atributo da ficção.

Em A memória coletiva (1990), Maurice Halbwachs afirma que o 
único meio de salvar as lembranças é por meio da escrita, pois os 
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pensamentos se vão, mas as palavras escritas não. Para expressar a 
dor do evento traumático e se fazer ouvir, é necessária a ficção, já 
que só o relato oral não é suficiente para expressar as dores causa-
das pelos eventos traumáticos. O excesso de realidade e a utopia 
da arte literária possibilitam um testemunho mais completo, que é 
verificável em Comissão de Lágrimas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a ajuda do arcabouço teórico, foi possível ter uma me-
lhor compreensão acerca da memória, do trauma e do gênero 
testemunho. Além disso, foi possível compreender melhor este 
significativo romance e o seu contexto histórico. Em Comissão de 
lágrimas, a memória dos eventos traumáticos relacionados ao co-
lonialismo e ao sangrento periodo pós-independência de Angola 
presente no romance não é apenas a memória individual do autor 
ou de Cristina, mas a memória coletiva, que se manifesta através 
da pluralidade de vozes. A Memória individual é sempre vinculada, 
visto que, não é possível desvinculá-la do contexto social do qual 
se faz parte. No romance, Cristina é vítima de eventos traumáti-
cos que a levam a escrever um testemunho a fim de libertar-se de 
seus traumas advindos do contexto histórico-social em que viveu.  
Cristina recorre ao testemunho escrito, pois sem a ficção, ela não 
pode expresser-se e ser compreendida satisfatoriamente, tendo em 
vista o teor de seus traumas. Desta forma, foi possível concluir que 
Comissão de lágrimas é um romance relevante não apenas por sua 
qualidade estética, mas por testemunhar as atrocidades do period 
pós-independência e manter viva a memória desse triste período 
político em Angola. 
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O VERBO SE FEZ ARTE: A RETÓRICA ANTIGA 
NA ORATÓRIA DE ANTÔNIO VIEIRA E DE DOM 

AQUINO CORRÊA

Jildonei Lazzaretti1

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este trabalho pretende comparar a oratória de dois destacados 
pregadores de língua portuguesa, Antônio Vieira e Dom Aquino 
Corrêa. Mesmo tendo sido clérigos, as palavras de ambos trans-
puseram as regiões limítrofes entre sagrado e profano, fazendo 
com que o Verbo (no sentido bíblico) se torneasse arte (na pers-
pectiva aristotélica). Essa arte, que mais precisamente é a Retórica, 
não é utilizada apenas por preciosismo formal, mas sim por uma 
necessidade de persuasão inerente à própria missão dos pregado-
res. Nesse sentido, são primordiais as palavras do próprio Dom 
Aquino Corrêa destacando o caráter finalístico das manifestações 
artísticas: “A ‘arte pela arte’ é fórmula quimérica. A arte não pára 
em si, é feita pelo coração e para o coração, assim como este foi 
feito para o Infinito” (CORRÊA, 1985c, p. 33).

Entre os oradores analisados, Antônio Vieira certamente é o 
mais conhecido, principalmente pela influência cultural e política 
que exerceu, tanto no Brasil como em Portugal, durante o sécu-
lo XVII. Nascido em Lisboa, em 06 de fevereiro de 1608, Antô-
nio Vieira veio com a família para o Brasil em 1614. Ingressou 
na Companhia de Jesus aos 15 anos, sendo ordenado sacerdote 
aos 30 anos, de modo que, por meio de seus sermões, tornou-se 
um dos maiores oradores de Língua Portuguesa. Para atestar tal 
relevância, basta considerar o epíteto de “Imperador da Língua 
Portuguesa”, a ele atribuído por Fernando Pessoa, em Mensagem 
(PESSOA, 1972).

  Já Dom Francisco de Aquino Corrêa nasceu em 02 de abril de 
1885, em Cuiabá, onde viveu sua infância e realizou seus primei-
1 Mestrando em Estudos Literários do Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
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ros estudos.  Em 1903, ingressou no noviciado da Congregação 
dos Salesianos de Dom Bosco, e de 1904 a 1909, fez seus estudos 
filosóficos e teológicos em Roma, sendo ordenado sacerdote em 
17 de janeiro de 1909. Em 1915, com apenas 29 anos, foi no-
meado pelo papa Pio X como bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Cuiabá, tornando-se assim o bispo mais jovem de todo o mundo. 
Em 1917, devido a inúmeros conflitos internos no estado de Mato 
Grosso, Dom Aquino Corrêa foi indicado pelo então presiden-
te da República, Wenceslau Brás, como candidato ao governo do 
estado, a fim de exercer um papel conciliatório. E assim, com 32 
anos, é eleito Presidente do estado de Mato Grosso para o período 
de 1918 a 1922, tornando-se o único clérigo católico a assumir 
tão alto cargo político. Grande poeta e orador, Dom Aquino foi 
o primeiro mato-grossense a ser eleito para Academia Brasileira 
de Letras.

Dom Aquino Corrêa contribuiu significativamente para o 
desenvolvimento de uma identidade cultural no estado de Mato 
Grosso. No âmbito literário, atuou tanto como poeta que exaltou 
a pátria, a natureza e as “verdades eternas”, como enquanto ora-
dor que formava a opinião pública, principalmente na sociedade 
cuiabana. Como gestor público, Dom Aquino subvencionou o 
trabalho dos intelectuais2 do estado, a fim de valorizar e difundir 
a memória histórica regional, destacando-se o episódio em que 
incumbiu Virgílio Corrêa Filho de escrever uma memória histo-
riográfica do estado, que resultou na obra Mato Grosso (1922). Mas 
ele também atuou por meios institucionais, visto que fundou a 
Academia Mato-Grossense de Letras e o Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Mato Grosso.

Diante desse contexto, as semelhanças entre os dois oradores 
indicam como pode ser profícua uma análise comparativa de am-
bos. Mesmo com a disparidade temporal de cerca de três séculos 
(da qual se tem plena consciência, para evitar anacronismos), é 
possível identificar, tanto nos sermões do padre Vieira como nos 
discursos de Dom Aquino, elementos da Retórica Antiga que, so-
mados à tradição cristã da hermenêutica, possibilitaram o desen-
volvimento de uma oratória sacra que visava à persuasão de seus 
2 Entre os intelectuais que empreenderam, juntamente com Dom Aquino, um 
projeto de fortalecimento da identidade mato-grossense, destacam-se: Virgílio 
Corrêa Filho, Estevão de Mendonça e José Barnabé de Mesquita.
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interlocutores, enquanto destinatários da salvação.

2. A RETÓRICA ANTIGA: SUA NATUREZA E DESENVOL-
VIMENTO

Definir a Retórica Antiga é uma tarefa árdua, visto que ela 
nunca constituiu um sistema uniforme desenvolvido por um úni-
co pensador. Diversos estudos3 demonstram que a Retórica foi se 
constituindo historicamente, sendo abordada por diversos pensa-
dores, tanto para utilizar suas técnicas, como para contribuir em 
sua sistematização, ou até mesmo para criticá-la.

Até mesmo partindo do aspecto etimológico e morfológico do 
termo Retórica, é possível constatar seu caráter aberto e multifor-
me, como argumenta João Adolfo Hansen:

(...) entendo o termo ‘retórica’ com o sentido que tem na fór-
mula grega tékhne rhetoriké, ‘técnica retórica’, e na latina, ars 
rhetorica, ‘arte retórica’, em que é adjetivo, como em portu-
guês, técnica retórica, não substantivo, a Retórica. Com o adje-
tivo, evita-se a ilusão da existência de um corpo unitá-
rio, fechado e acabado, como saber ou objeto positivo que 
apenas espera reconhecimento. Com a subtração do subs-
tantivo, também se elimina esse idealismo e ressalta- se 
a materialidade contingente das práticas que recorrem 
às técnicas retóricas. (HANSEN, 2013, p. 12, grifo nosso).

Historicamente, a Retórica nasce na Grécia no século V a.C., 
mais especificamente em Siracusa, na Silícia, com Empédocles de  
Agrigento, Córax e Tísias. Nesse contexto da democracia grega, as 
técnicas retóricas serviam como um instrumento para resolver, de 
forma não violenta, todas as controvérsias que surgiam. Em 427 
a.C., a Retórica é levada a Atenas pelo sofista Górgias (490-388 
a.C.), que abre as primeiras escolas onde se ensina a arte de persu-
adir. Entre os discípulos de Górgias, Protágoras (486-410 a.C.) é 
um dos que se destaca no ensino da persuasão.

Criticando as técnicas dos sofistas, Platão (427-347 a.C.), em 
seus diálogos Górgias, Fedro e Apologia de Sócrates, propõe uma nova 
retórica, “não desligada da verdade”. Nesse sentido, percebe-se 
3 Aqui são utilizados Barthes (1975), Hansen (2013), Reyes (1961) e Tringali (2014).
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que a retórica platônica se limitaria a fazer uma “demonstração” 
pelo discurso, afastando-se, assim, do sentido originário da Retó-
rica, que estava relacionado a uma disputa de opiniões prováveis. 
Até então a Retórica pretendia discutir, por meio de discursos, 
questões em conflito, que ainda estavam abertas; mas, com Platão, 
ela passa a ser uma lição de filosofia, caracterizada pela busca obri-
gatória da verdade.

Diante desse cenário, coube a Isócrates (436-338 a.C.) a missão 
de defender a Retórica tanto dos “ataques” de Platão como das 
“práticas” dos sofistas. Contra Platão, Isócrates argumentou que 
“incumbe ao homem conhecer não só a verdade, mas conviver 
com o mundo da opinião” (TRINGALI, 2014, p. 97), pois, segun-
do ele, a finalidade da Retórica não é conduzir para a verdade, mas 
persuadir sobre determinada opinião. Contra os sofistas, ele defen-
deu a unidade entre a Retórica e a Sabedoria, a fim de promover a 
educação integral do homem. 

De acordo com João Adolfo Hansen (2013, p. 17), Isócrates 
e Aristóteles foram os que desenvolveram “as sistematizações das 
técnicas retóricas dos gêneros oratórios gregos”. No entanto, ele 
destaca que essas sistematizações “foram matéria de muitíssimos 
usos que, a cada vez, generalizaram o nome ‘Aristóteles’ como 
princípio unitário de autorização da autoria e da autoridade da dis-
cursividade: “A ‘Retórica’ segundo Aristóteles” (HANSEN, 2013, 
p.17). Certamente, esse destaque dado à abordagem de Aristóteles 
deve-se à mudança realizada em relação aos seus predecessores, 
como descreve Alfonso Reyes (1961): 

Aristóteles escreveu a Retórica para contestar o tratamento 
deficiente e pouco filosófico que Isócrates havia aplicado ao 
tema. Os “tecnólogos” de quem ele fala com menosprezo – 
Córax, Calipo, Pánfilo, Teodoro – extremavam o amor de seu 
ofício até declarar que não havia no mundo maior técnica que 
a arte retórica. Como se toda criação não necessitasse de uma 
técnica! Aristóteles vira as costas desdenhosamente para 
seus antecessores, incapazes de organizar os elementos dis-
persos de seu empirismo, nem de abarcar em suas compila-
ções todas as espécies retóricas, e solta respeitosamente a 
mão de seu mestre. Este queria reduzir a retórica à moral. 
Sem abandonar o fim moral, o discípulo quer entender a retó-
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rica dentro de sua própria natureza, e averiguar até onde está 
apta para por à prova as teses contrárias, antes de empregá-
-la como um instrumento para o bem da sociedade humana 
(REYES, 1961, p. 216, tradução e grifos nossos).

Assim, discordando de Córax, Isócrates e Platão, e evitando 
polemizar com a abordagem dos sofistas, Aristóteles, define a Re-
tórica como a “capacidade de descobrir o que é adequado a cada 
caso com o fim de persuadir” (ARISTÓTELES, 2005, p. 95).

Até aqui foram apresentados os expoentes da Retórica gre-
ga. Agora, porém, é indispensável tratar do desenvolvimento das 
técnicas retóricas em Roma, pois, como destaca Dante Tringali 
(2014), “A Retórica Antiga nasce na Sicília, na Magna Grécia, cres-
ce e se nutre em Atenas e do porto do Pireu se expande mar afora. 
Conquista Roma e domina todo o Império Romano” (TRINGA-
LI, 2014, p. 93). E o autor acrescenta: “Depois de muitas vicissitu-
des, a Retórica se implanta em Roma e de Roma se difunde para a 
posteridade.” (TRINGALI, 2014, p. 101).

A introdução da Retórica grega, em Roma, ocorreu de modo 
atribulado, sofrendo resistência do movimento nacionalista, que 
tentava sobrepor os valores romanos aos gregos. No entanto, 
gradativamente foram se instalando escolas gregas de retórica em 
Roma, e posteriormente surgiram oradores latinos. O tratado lati-
no mais antigo é a Rhetorica ad Herenium, publicado por volta de 85 
a.C. Por sua completude, esse manual exerceu muita influência no 
ensino de Retórica, sobretudo na Idade Média. Sendo anônimo, 
sua autoria foi indevidamente atribuída a Cícero; mas, estudos re-
centes acreditam que seu autor seria Cornifício.

Entre os latinos, os dois grandes expoentes da Retórica An-
tiga foram Cícero e Quintiliano. O primeiro, Marco Túlio Cícero 
(106-43 a.C.), foi tanto um rhetor (mestre) quanto um orator (ora-
dor). Como mestre de retórica, escreveu os seguintes tratados: De 
inventione, De Oratore, De partitione oratoriae, Brutus, Orator, De Optimo 
genere oratorum e Topica. Como orador, é considerado um dos maio-
res de todos os tempos, sendo proposto como modelo de estilo 
nas escolas jesuíticas. Cícero, contrariando Platão, defende que a 
Retórica não busca a verdade, mas a verossimilhança. Ele parte 
fundamentalmente do pensamento de Aristóteles, porém, evita as 
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sistematizações elaboradas pelo filósofo grego, sendo menos téc-
nico, e enfatizando mais o aspecto afetivo ou emocional (phátos 
– movere).

Enquanto Cícero destacou-se como rhetor (mestre) e orator 
(orador), Marco Fábio Quintiliano (35-100) destacou-se exclusi-
vamente como rhetor, sendo um dos grandes mestres da educação 
retórica. Em sua obra De Institutione Oratoria, ele realiza a consoli-
dação de toda a Retórica Antiga, alternando entre a influência de 
Aristóteles, de Platão e de Catão. Muitos críticos fazem uma leitura 
reducionista da obra de Quintiliano, alegando que, para ele, a Retó-
rica é apenas a arte de falar bem. No entanto, seu posicionamento 
é muito mais profundo e consistente, como pode ser observado 
na abordagem de Barbara Cassin, em A Máscara e a Efetividade, ao 
tratar da posição de Quintiliano acerca da finalidade da Retórica:

Trata-se sempre de responder àqueles que pensam que a re-
tórica não seja uma arte. Eles pretendem agora que a retórica 
não tenha “fim”, ou, se o tiver, que não consiga atingi-lo. A 
resposta de Quintiliano é de duplo disparo: “aquele que 
fala tende, certamente, à vitória, mas quando bem falou, 
ainda que batido, realizou o que está implicado em sua 
arte (id, quod arte continetur, efficit)” (II, 17, 23). A retórica tem, 
portanto, um fim em dois sentidos bem distintos. É evi-
dente (quidem), e o tema corre ao longo da Instituição Oratória, 
que o orador visa “persuadir”: como, desde Górgias e o 
Górgias, o piloto quer alcançar o porto e o médico curar seus 
doentes, o orador quer ganhar seus processos. Neste sentido, 
a finalidade está evidentemente “no resultado”, “no efeito” 
(in evento, 23; in effectu, 25). Mas num outro sentido, que 
vem a calhar para substituir o primeiro em caso de ma-
logro, o orador visa a “bem dizer”: quando o navio é posto 
à deriva pela tempestade, o doente morre, o acusado é conde-
nado, o fim pode ser ainda e sempre cumprido. Basta que o 
piloto tenha mantido o leme na direção certa, que o médico 
tenha agido segundo as regras da arte, que o orador tenha 
falado bem. Pois o fim não reside então na eficácia sobre o 
real, no efeito sobre o ouvinte, mas pura e simplesmente na 
efetividade para o autor, no próprio “ato” (in acto posita, non in 
effetctu, 25) (CASSIN, 1993, p. 164, grifo nosso).
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Constata-se, portanto, nessa explicação de Barbara Cassin, que 
Quintiliano defende dois sentidos da finalidade da Retórica: “per-
suadir” e “bem dizer”, o primeiro ligado ao efeito e o segundo 
ao ato em si. E explica que caso o primeiro fim não se realize, 
o segundo necessariamente se realizará, de modo que a Retórica 
sempre atingirá sua finalidade. 

Nesse percurso histórico, foram apresentados os principais 
nomes da Retórica Antiga, desenvolvida tanto pelos gregos como 
pelos latinos. Entre aqueles cujas ideias se consolidaram e consti-
tuíram as bases teóricas da Retórica Antiga destacam-se, funda-
mentalmente, Aristóteles, Cícero e Quintiliano. A relevância des-
ses mestres da oratória constata-se no fato de que suas técnicas são 
utilizadas ao longo da Idade Média, e permanecem no sistema de 
ensino por meio do Trivium – Latim, Retórica e Lógica.

2.1 AS PARTES CONSTITUTIVAS DA RETÓRICA

Tradicionalmente, os teóricos da Retórica Antiga concordam 
em identificar cinco partes constitutivas da Retórica: a invenção, a 
disposição, a elocução, a memória e a ação. Essas cinco partes estão 
propostas em função de dois elementos essenciais, que estão mais 
especificamente ligados ao discurso: o tema e a questão. Assim, as 
cinco partes referem-se à Retórica em sua totalidade, enquanto que 
os dois elementos referem-se propriamente ao discurso. 

Em relação aos elementos essenciais de um discurso retórico, 
de forma sucinta, podem ser conceituados da seguinte forma: o 
tema é o assunto principal do texto; já a questão é o tema proble-
matizado, ou seja, é quando o tema deixa de ser objeto de mera 
exposição e passa a provocar uma controvérsia. Nesse sentido, o 
tema está presente em qualquer texto, mas em um discurso retó-
rico, o tema precisa se transformar em uma questão, tornando-se 
objeto de polêmica entre duas posições divergentes. Deste modo, 
o discurso retórico procura persuadir o auditório (ou o interlocu-
tor) a aceitar determinada posição acerca de uma questão.

Quanto às partes da Retórica, deve-se dizer que consistem, na 
verdade, em cinco operações principais da techne rhetorike: a inven-
ção (em latim inventio, em grego heuresis), a disposição (em latim dis-
positito, em grego taxis), elocução (em latim elocutio, em grego lexis), 
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memória (em latim memoria, em grego mneme) e ação (em latim actio, 
em grego hypocrisis) (Cf. BARTHES, 1975, p. 182).

A invenção é o momento de descoberta dos argumentos, após 
ter sido posta a questão. O orador busca o que vai dizer – “quid 
dicat” – bem como as provas para fundamentar o que será dito. 
Aristóteles argumenta que, na Retórica, tudo sobre o que não se 
tem provas é irrelevante. O filósofo grego também distingue as 
provas em intrínsecas4 (quando se comprova algo por meio de 
uma definição, divisão ou etimologia) e extrínsecas5 (quando se 
prova algo por meio de uma testemunha, fato ou objeto material). 
As provas intrínsecas derivam da formação e habilidade do orador 
enquanto orador; ao passo que as provas extrínsecas se apresen-
tam ao orador, que toma posse delas e as reelabora, encaixando-as 
no discurso (Cf. TRINGALI, 2014, p. 135).

No entanto, não cabe à invenção apenas encontrar as provas e 
argumentos. Como atividade dialética, ela abrange duas operações: 
achar e julgar. Foi Cícero quem destacou esse duplo papel da in-
venção: “invenire”, isto é, achar os argumentos; e “iudicare”, ou seja, 
avaliar a relevância dos argumentos encontrados. Deve-se também 
mencionar que, na Retórica, nenhuma prova é incontestável, mas 
todas as provas são verossímeis, sempre admitindo a contestação. 
Até mesmo uma prova eventualmente verdadeira, no conjunto das 
provas, reveste-se do caráter da verossimilhança. 

A segunda parte da Retórica é a disposição, que consiste na tarefa 
de organizar metodicamente o discurso. Após ter juntado critica-
mente seus argumentos na invenção, o orador precisa colocar cada 
coisa que vai dizer no seu devido lugar – “quo loco dicat” – a fim de 
que nada fique solto ou desconexo. Para isso, a disposição exige 
basicamente dois procedimentos distintos: 1) dividir o discurso 
em partes preestabelecidas; 2) distribuir o material encontrado em 
4 As provas intrínsecas se dividem em lógicas e psicológicas. As provas lógicas 
se dividem em dedutivas (os silogismos, enquanto expressão de um raciocínio 
encadeado) e indutivas (os exemplos, que são relatados mediante a narração de 
pequenos fatos). Já as provas psicológicas, por sua vez, dividem-se em éticas (que 
transmitem uma imagem moral daqueles que estão envolvidos no discurso) e 
patéticas (que se referem às paixões e sentimentos que o orador explora e incita em 
seus ouvintes) (Cf. BARTHES, 1975, p. 184-205; TRINGALI, 2014, p. 135-148).
5 As provas extrínsecas estão baseadas no testemunho, que pode ser de uma pessoa, 
coisa ou evento. É entre as provas extrínsecas que se encontra a citação, a qual 
possibilita as relações de intertextualidade.
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cada uma dessas partes, e dentro de cada parte colocar cada coisa 
no lugar mais adequado, de modo que todas as partes estejam em 
harmonia entre si (Cf. TRINGALI, 2014, p. 158).

Quanto a essa divisão do discurso que compõem a disposição, 
é possível mencionar seis partes que são aconselhadas no De In-
ventione de Cícero, e na Rhetorica ad Herenium, a saber: 1) o exórdio, 
enquanto parte introdutória, que estabelece o primeiro contato 
entre o orador e seu público; 2) a narração, que relata fatos que 
contextualizam a argumentação; 3) a proposição, que consiste em 
uma sentença que responde à questão inicial do discurso, e que di-
reciona toda sua produção; 4) a partição ou divisão, que é a enume-
ração dos principais pontos da proposição a serem desenvolvidos 
no discurso; 5) a argumentação, enquanto organização dos argu-
mentos encontrados durante a invenção, pode dividir-se em duas 
frentes, a confirmação dos próprios argumentos e a refutação dos 
argumentos adversários; 6) e a peroração, que é a conclusão do dis-
curso. Em outros tratados de Cícero e de Quintiliano, e na própria 
Retórica de Aristóteles, são mencionadas outras partes opcionais 
do discurso, como a digressão, a altercação e a amplificação, que, 
devido ao seu caráter eventual, não serão aprofundados.

Posteriormente, segue-se a elocução, que consiste no melhor 
modo de dizer o que se tem a dizer – “quo modo dicat”. A elocução 
é quando o orador registra (de algum modo) o material pesquisado 
e organizado. O modo mais comum e conveniente de registrar é 
escrevendo, redigindo o discurso. Como descreve Barthes, “uma 
vez encontrados e repartidos os argumentos maciçamente nas par-
tes do discurso precisam ser ‘traduzidos em palavras’: é a função 
dessa terceira parte da Techne rethorike” (BARTHES, 1975, p. 212). 
Ou seja, nesse terceiro momento da Retórica, todo o emprenho 
se concentra particularmente no nível da linguagem verbal. Aqui, 
nota-se que os estilos e figuras de linguagem influenciam significa-
tivamente na argumentação do discurso e, consequentemente, na 
persuasão dos ouvintes.

Cícero e Quintiliano elencam quatro características fundamen-
tais a serem desenvolvidas na elocução: a adequação da linguagem, 
a correção gramatical, a clareza do discurso e sua elegância. No 
que tange à elegância ou ornamentação, deve-se destacar que a 
beleza do estilo não se trata da beleza pela beleza, mas de uma 
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beleza funcional, que tem em vista reforçar a argumentação. Essas 
qualidades estéticas da linguagem são alcançadas principalmente 
por meio das figuras de estilo, utilizadas prioritariamente com uma 
finalidade retórica, e não apenas poética:

Na elocução, ao se buscar a elegância, as figuras acabam por 
ocupar uma posição central. (...) Na Retórica, o objetivo não é 
sobrecarregar um discurso com figuras desnecessárias, o que 
leva ao preciosismo, ao pedantismo. As “figuras de estilo” 
devem se converter acima de tudo em “figuras retóricas”, uti-
litárias na medida em que ilustram e ajudam a provar. Secun-
dariamente, elas exalam um perfume poético (TRINGALI, 
2014, p. 176).

Conforme observa Hansen (2013): “As três divisões – inven-
ção, disposição, elocução – são propriamente verbais, dando conta 
da produção do enunciado. Quando pronto, recorre-se à mnme, 
memória, e à hypócrisis, actio ou ação, propriamente enunciativas e 
pragmáticas.” (HANSEN, 2013, p. 27). Assim, a quarta parte da 
Retórica, a memória, consiste na memorização integral ou parcial 
do discurso, decorando-o ipsis litteris ou retendo, no mínimo, seus 
pontos essenciais. Esse é o momento em que se confia à memó-
ria, aquilo que se inventou, dispôs e redigiu. Mesmo que a função 
principal da memória esteja ligada à enunciação, como destacou 
Hansen anteriormente, deve-se observar que ela também exerce 
influência sobre a produção do discurso, de tal modo que os an-
tigos diziam que ela era o tesouro da eloquência, “Thesaurus elo-
quentiae” (TRINGALI, 2014, p. 130). Tal importância é destacada 
por Quintiliano no De Institutione Oratoria6, em que afirma que a 
disciplina retórica se baseia inteiramente na memória.

Por fim, a quinta parte da Retórica é a ação, que consiste na de-
clamação do discurso diante do auditório. A ação compreende tan-
to a pronunciação como também a gesticulação. Assim, a primeira 
se destina aos ouvidos, e a segunda, aos olhos. Evidentemente, a 
voz possui primazia sobre os gestos, de modo que a gesticulação 
serve à pronunciação.

Como já foi observado, essas cinco partes da Retórica estão 
divididas em dois módulos: 1) o módulo da produção, que abarca a 
6 Capítulo II do Livro XI das Instituições oratórias.
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invenção (que se refere ao conteúdo), e a disposição e a elocução (que se 
referem à expressão); 2) e o módulo da comunicação, constituído 
pela memória e pela ação. Diante dessa divisão, a análise desenvol-
vida neste trabalho enfatizará o primeiro módulo7, já que é o que 
se tem acesso por meio dos textos de Vieira e de Dom Aquino. 
Isso não significa que tais pregadores não tenham utilizado o se-
gundo módulo (a memória e a ação), pois é justamente o contrário 
que atestam os testemunhos históricos e biográficos. 

2.2 A RETÓRICA NA FORMAÇÃO ECLESIÁSTICA

Diante do que foi exposto acerca da Retórica Antiga, alguém 
poderia levantar o seguinte questionamento: não seria um anacro-
nismo comparar Vieira e Dom Aquino, sendo um do século XVII 
e outro do século XX? Ou, ainda: não seria um anacronismo tentar 
relacionar esses dois oradores, que estão distantes por três séculos, 
com os mecanismos da Retórica Antiga, cujo início data do século 
V a.C.?

Justamente para evitar anacronismos na análise comparativa 
dos sermões do padre Vieira e dos discursos de Dom Aquino, é 
necessário considerar um elemento em comum que possibilitou 
o contato de ambos com a Retórica Antiga. Nesse sentido, é de 
suma relevância o fato de que ambos foram clérigos: o primeiro 
foi um padre da Companhia de Jesus; o segundo, oriundo da Con-
gregação dos Salesianos, chegou ao episcopado. Mais do que um 
mero dado biográfico, a formação eclesiástica de ambos é deter-
minante para esta análise, visto que foi no ensino jesuítico que a 
Retórica Antiga encontrou sua “sobrevivência” 8.

Nesse contexto, é importante considerar que, desde a institu-
cionalização dos seminários pelo Concílio de Trento, em 1563, os 
jesuítas sempre estiveram, de certo modo, vinculados à formação 

7 Barthes (1975) também não analisa o segundo módulo, por não ser acessível 
através de textos. (Cf. BARTHES, 1975, p. 182).
8 Roland Barthes caracteriza a retórica, nesse período final do Medievo, como 
“triunfante”, por dominar o ensino proposto pelos jesuítas; mas também como 
“moribunda”, pois, estando restrita ao âmbito pedagógico, passa a cair em 
descrédito intelectual, devido à promoção do valor da evidência (dos fatos, ideias 
e sentimentos), que dispensa os recursos da linguagem (Cf. BARTHES, 1975, p. 
175).  
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sacerdotal9. E, ao observar a organização curricular da Ratio Studio-
rum – documento publicado em 1599, que estabelece as diretrizes 
do método educativo jesuíta – é possível identificar dois elementos 
que contribuíram para a difusão e continuidade dos princípios da 
Retórica Antiga, a saber: a filosofia aristotélico-tomista, por fornecer 
indiretamente instrumentais teóricos para a compreensão das téc-
nicas retóricas de Aristóteles; e o curso de Humanidades, tanto pelo 
ensino dos preceitos da Retórica Antiga, como pelo estudo das 
Línguas Clássicas – latim e grego – e de suas Literaturas.

Os oradores que aqui são analisados, Antônio Vieira e Dom 
Aquino Corrêa, embora em tempos distintos, foram formados sob 
a influência das concepções educacionais da Companhia de Jesus.

Vieira, desde jovem estudou em um Colégio dos Jesuítas em 
Salvador e, posteriormente, ingressou na referida Congregação, 
tornando-se sacerdote jesuíta; sendo, portanto, educado sob as 
diretrizes da Ratio Stiorum. E ele não apenas foi formado dentro 
desse modelo educacional, como também foi formador, tanto que, 
com apenas 17 anos, já tinha sido “nomeado professor de retórica 
no colégio dos padres em Olinda” (BESSELAR, 1981, p. 12).

Já Dom Aquino, mesmo sendo da Congregação dos Salesianos 
de Dom Bosco, estudou, entre 1904 e 1909, na Pontifícia Univer-
sidade Gregoriana, dirigida pelos jesuítas, na qual se doutorou em 
Filosofia e em Teologia (Cf. COMETTI, 1993, p. 74). Obviamente 
que, nesse período, não havia mais a primazia cultural da Compa-
nhia de Jesus, nem o predomínio do método pedagógico da Ratio 
Studiorum. No entanto, as bases da formação sacerdotal lançadas 
pelos jesuítas já haviam sido assimiladas institucionalmente pela 
Igreja, sendo que muitos de seus aspectos foram ratificados por 
documentos papais. Um exemplo disso é a orientação da Igreja – 
na Carta Encíclica Aeternis Patris (1879) do papa Leão XIII, e no 
Decreto Optatam Totius (1965) do Concílio Vaticano II – de que a 
formação filosófica seminarística seja pautada nos ensinamentos 
de Santo Tomás de Aquino, os quais se fundamentam também na 
filosofia de Aristóteles, que, por sua vez, é o substrato da Retórica 
Antiga. 

Quanto à formação de Dom Aquino Corrêa nas Humanidades 
– cujos frutos encontram-se nas citações e alusões que faz aos po-
9 O primeiro seminário foi fundado em Roma, em 1564, pelo papa Pio IV, que 
confiou aos jesuítas a direção dessa casa de formação.
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etas e oradores clássicos, em seus discursos e poemas – certamente 
foi contribuída por sua formação na Universidade Gregoriana, sob 
a tutela da Companhia de Jesus, que historicamente sempre esteve 
marcada por um “entusiasmo humanista” (GUILLERMOU, 1977, 
p. 23). No entanto, tal formação não seria tão eficaz sem sua notá-
vel inteligência, que possibilitou a condição de autodidata em latim 
e grego. Como exemplo disso, pode-se mencionar seu zelo em 
aprender sozinho o latim, aos 15 anos, a fim de poder ler direta-
mente nos originais os poemas de Virgílio. Como o próprio Dom 
Aquino destaca: “penso que o latim tenha dado mais seriedade às 
minhas pretensões humanísticas” (CORRÊA, 1985b, p. 285).

Desta forma, a formação eclesiástica, por meio do legado retó-
rico e humanístico dos jesuítas bem como pela ratificação pontifí-
cia dos estudos tomistas, possibilitou a ingerência dos instrumen-
tais da Retórica Antiga na oratória de Vieira e de Dom Aquino.

3. A RETÓRICA HERMENÊUTICA DE VIEIRA

Muitos são os autores que analisaram a presença da Retórica 
Antiga nos sermões de Antônio Vieira. Nos últimos anos, pode-se 
destacar: Antonio José Saraiva, com sua obra O discurso engenhoso 
(1980); Margarida Vieira Mendes, em A oratória barroca de Vieira 
(1989); João Adolfo Hansen, em seu texto Vieira, estilo do céu, xadrez 
de palavras (1978); e Alcir Pécora, em sua paradigmática obra O Tea-
tro do sacramento (1994), e em seus textos Sermões: o modelo sacramental 
(2014a) e Sermões: a pragmática do mistério (2014b). 

Particularmente no Sermão da Sexagésima, poder-se-ia falar em 
uma dupla presença dos princípios da Retórica Antiga, pois eles 
são constatados tanto na forma pela qual o sermão está organi-
zado como em seu conteúdo orientativo sobre a arte de pregar. 
Esse último aspecto pode ser exemplificado pela abordagem de 
quatro das cinco operações (ou partes constitutivas) da Retórica. 
Nos capítulos IV e VII do Sermão da Sexagésima, Vieira aborda a 
inventio (invenção). No capítulo VI, quando ele orienta sobre a di-
visão das partes de um sermão (Cf. VIEIRA, 2014a, p. 42), está 
referindo-se à dispositio (disposição), na qual o jesuíta trata das seis 
partes do discurso (exórdio, narração, proposição, partição, argu-
mentação e peroração), propostas no De Inventione de Cícero e na 
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Rhetorica ad Herenium (Cf. MENDES, 1989, p. 179). Já o capítulo 
V do sermão contempla a elocutio (elocução), enquanto operação 
na qual se busca o melhor modo de expressão. E o capítulo VIII 
trata da actio (ação), restringindo-se à temática da voz (Cf. VIEIRA, 
2014a, p. 45).

No entanto, é necessário destacar que os Sermões de Vieira 
não se reduzem a uma mera aplicação dos princípios da Retóri-
ca Antiga ao contexto discursivo do catolicismo. Até porque, 
a Igreja havia decidido, no Concílio de Trento, esforçar-se pela 
“recristianização do orador eclesiástico, sobretudo com a leitura 
dos Padres [da Igreja]” (MENDES, 1989, p. 66). Porém, à medida 
que a Companhia de Jesus foi assumindo a primazia cultural da 
Europa no fim do século XVI, essa decisão conciliar foi sendo 
adaptada. Os jesuítas, com sua formação humanista, sistematizada 
na Ratio Studiorum, buscaram conciliar a Retórica Antiga com a 
tradição cristã, celebrando “o orador retoricamente competente 
e, ao mesmo tempo, imitador de Cristo, dos Apóstolos e de S. 
Paulo” (MENDES, 1989, p. 66). É nesse sentido que, no Sermão 
da Sexagésima, Vieira destaca os referenciais a partir dos quais trata 
da arte de pregar:

Tudo que tenho dito pudera demonstrar largamente, não só 
com os preceitos dos Aristóteles, dos Túlios, dos Quintilia-
nos, mas com a prática observada do príncipe dos Orado-
res Evangélicos, S. João Crisóstomo, de S. Basílio Magno, S. 
Cipriano, e com as famosíssimas orações de São Gregório 
Nazianzeno (VIEIRA, 2014a, p. 62).

Constata-se, portanto, uma associação entre a Retórica Antiga 
– representada pelos oradores gregos e latinos citados por Vieira – 
e a hermenêutica10 cristã – representada pelos pregadores cristãos. 

Nesse sentido, a associação entre os princípios da Retórica An-
tiga e a interpretação bíblica da hermenêutica cristã está inserida 
em um contexto no qual: 

10 Etimologicamente, o termo “hermenêutica” provem das expressões gregas 
herméneia (transporte) e herméneuiein (transferir), que foram traduzidas pelos latinos 
como interpretatio (interpretação) e interpretare (interpretar), designando, no contexto 
cristão, a interpretação das Sagradas Escrituras.
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(...) os acontecimentos históricos e suas redes de causas exi-
gem ser interpretados como articulações de um relato tão 
inspirado quanto o das Escrituras. Daí a importância, para os 
oradores sacros, de associar a tradição cristã da exegese bíbli-
ca, enquanto ciência da interpretação alegórica dos sentidos 
das Escrituras, àquela da retórica antiga, mais restrita à análise 
dos enunciados persuasivos (PÉCORA, 2014a, p. 11-12).

Nesse modelo que rege a pregação católica nos séculos XVI e 
XVII, constata-se que:

(...) as Escrituras estão refiguradas nos eventos, de tal modo 
que a história contemporânea aos pregadores é, especular-
mente, a versão mais atualizada do Texto, tanto no sentido 
de ser mais recente no tempo, quanto no sentido de efetu-
ar um avanço na destinação providencial do universo criado 
(PÉCORA, 2014a, p. 12).

Ao falar do Sermão da Sexagésima, João Adolfo Hansen enfati-
za que “a astúcia desse sermão consiste em reconverter as regras 
retóricas às da hermenêutica, como se a convenção fosse expres-
são: como se já houvesse, inscrita em tudo, também uma retórica 
natural.” (HANSEN, 1978, p. 174). Essa associação pressupõe o 
conceito tomista de analogia entis, segundo o qual as criaturas são, 
de certo modo, análogas ao Criador, uma vez que “há necessa-
riamente uma relação e, por conseguinte, uma certa semelhança 
entre o efeito e a causa” (GILSON, 2007, p. 662). Assim, tanto os 
objetos naturais quanto o intelecto humano são análogos ao ser de 
Deus. Esse é o fundamento da “retórica hermenêutica de Anto-
nio Vieira”, que “ressalta da analogia tomista (...) o topos de que o 
conhecimento racional da natureza corresponde a uma descoberta 
de pistas deixadas por Deus para servir de guia para suas criaturas” 
(PÉCORA, 1994, p. 147).

Sob esse prisma, pode-se compreender o que Antonio J. Sa-
raiva identificou como a “retórica das coisas”, na qual “o esforço 
do pregador exegeta (...) deve convergir tanto para as coisas como 
para as palavras” (SARAIVA, 1980, p. 79), considerando que “a 
explicação das coisas é também uma explicação do texto” (p. 80). 
O autor afirma que “Vieira, assim como respinga aqui e ali textos 
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para reforçar o texto do tema, apropria-se de fatos naturais ou 
históricos que submete a uma verdadeira exegese textual” (p. 81).

Nesse sentido, Alcir Pécora destaca que “o sermão constitui-se 
analogamente à retórica divina impressa, desde sempre, nas coi-
sas criadas, que a hermenêutica, todavia, apenas descobre gradu-
almente, no discurso do tempo” (PÉCORA, 2014a, p. 13). Desta 
forma, o próprio sermão e sua engenhosidade retórica são analo-
gias do universo engenhoso e ordenado, que, por sua vez, reflete 
os atributos de seu Criador:

(...) a elocução engenhosa, aguda, difícil, acomoda-se per-
feitamente bem à hermenêutica, cuja tarefa é descobrir nos 
objetos os sinais de Deus. Quer dizer, a agudeza verbal, que 
busca relações ocultas entre objetos extremos, repõe no dis-
curso o mesmo processo alegórico-misterioso que está posto 
nas coisas criadas e que necessariamente assinalam o Criador 
(PÉCORA, 2014b, p. 19).

Nessa concepção, “o sermão atua como uma hermenêutica 
factual cuja interpretação preenche os lugares da invenção retóri-
ca.” (PÉCORA, 2014a, p. 13). Tem-se, portanto, a utilização dos 
instrumentais da Retórica Antiga, porém, sob a ressignificação da 
hermenêutica cristã, compreendida tanto enquanto exegese bíblica 
como enquanto interpretação dos acontecimentos históricos.

Essa retórica hermenêutica é utilizada por Vieira em seus ser-
mões num todo; porém, especificamente no Sermão da Sexagésima, 
ela é tanto o substrato a partir do qual são expressos os preceitos 
oratórios, como também constitui o próprio conteúdo de tais pre-
ceitos.

4. OS RECURSOS RETÓRICOS PRESENTES NA ORATÓRIA 
DE ANTÔNIO VIEIRA E DE DOM AQUINO CORRÊA

Por ser Vieira o pregador por antonomásia, é uma tarefa ár-
dua, e até arriscada, compará-lo com outros oradores. Corre-se 
sempre o risco de perder-se em anacronismos ou em valorações 
simplórias. Tendo consciência desses riscos e buscando evitá-los, 
pretende-se aqui comparar os sermões de Vieira e os discursos de 
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Dom Aquino, no que se refere aos seus recursos retóricos.
No que se refere à comparação entre a oratória de Antônio 

Vieira e a de Dom Aquino Corrêa, pode-se dizer que ela já foi 
vislumbrada anteriormente por dois membros da Academia Mato-
-grossense de Letras, Corsíndio Monteiro da Silva e João Antônio 
Neto, porém sem maiores aprofundamentos. O primeiro destacou: 
“Tanto quanto do Padre Vieira, de Dom Aquino se poderá dizer 
haver realizado e sintetizado o ideal do grande orador!” (SILVA, 
1984, p. 32). O segundo salientou o prestígio que ambos possuí-
am em suas épocas: “(...) como Vieira que deslumbrou as Cortes 
europeias de Roma, Paris, Haia e Estocolmo, foi Dom Aquino o 
embaixador da eloquência brasileira” (NETO, 1982, p. 128).

Assim, aprofundando essa comparação de forma mais deta-
lhada, pode-se dizer que os dois oradores utilizaram-se de instru-
mentais da Retórica Antiga, associando-os à hermenêutica cristã. 
Para demonstrar isso, podem ser mencionados três paralelos en-
tre os sermões de Antônio Vieira e os discursos de Dom Aquino 
Corrêa: 1) Em suas pregações, os dois clérigos partiram de uma 
questão (quaestio), enquanto problematização de um tema, consi-
derando-a como motor do discurso a ser desenvolvido; 2) para 
responder a essa questão inicial do discurso, eles desenvolveram as 
três primeiras partes ou operações retóricas – invenção, disposição e 
elocução – sempre tomando por base o conceito tomista de analogia 
entis, o qual possibilitava a primazia da hermenêutica desde o pri-
meiro momento da invenção, no qual buscavam seus argumentos 
e provas; 3) durante a disposição, de modo geral, ambos seguiam 
as seis partes do discurso – exórdio, narração, proposição, parti-
ção, argumentação e peroração. Depois dessa visão panorâmica, é 
necessário agora proceder à demonstração de cada um desses três 
paralelos, por meio da interpretação dos textos selecionados.

4.1 A QUESTÃO E A PROPOSIÇÃO: O MOTOR E A DIRE-
ÇÃO DO DISCURSO

Quanto ao primeiro paralelo, acerca da utilização de uma ques-
tão como motor do discurso, em Vieira, podem ser tomadas como 
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exemplo as famosas indagações do Sermão da Sexagésima11:

(...) Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem 
tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a pala-
vra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem 
que em um sermão entre em si e se resolva, não há um moço 
que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é 
isto? Assim como Deus não é hoje menos Onipotente, assim 
a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. 
Pois se a palavra de Deus é tão poderosa; se a palavra de Deus 
tem hoje tantos pregadores, porque não vemos hoje nenhum 
fruto da palavra de Deus? (VIEIRA, 2014a, p. 33).

Seguindo os preceitos da Retórica Antiga, depois de problema-
tizar o tema do sermão por meio da questão, padre Vieira apresen-
ta a proposição, enquanto uma proposta de resposta ao problema 
levantado: (...) Sabeis, Cristãos, por que não faz fruto a palavra de 
Deus? Por culpa dos Pregadores. Sabeis, Pregadores, por que não 
faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa (VIEIRA, 2014a, p. 
36).

Observa-se, portanto, que Vieira faz uma longa contextuali-
zação da questão, que, no Sermão da Sexagésima, prolonga-se por 
todo terceiro capítulo (constituído por quatro longos parágrafos), 
e somente depois desse contexto ele propõe uma resposta a tal 
questão.

Dom Aquino Corrêa procede de forma semelhante; porém, 
sendo mais breve que Vieira na contextualização da questão, e, 
consequentemente, apresentando a proposição logo em seguida. 
Nesse sentido, é exemplar o discurso A noiva dos sábios12, em que 
questão e proposição estão tão próximas textualmente que, num 
primeiro momento, a proposição é apresentada de forma interro-
gativa, como se fosse uma consequência lógica dos questionamen-
tos que a antecedem:

A instituição do paraninfado acadêmico inculca a ideia etimo-
lógica e festiva de um noivado. Nas idades antigas, como sa-

11 Pregado em 1655 em Lisboa, na Capela Real, depois de Vieira ter vindo da 
Missão no Maranhão.
12 Discurso proferido por Dom Aquino Corrêa ao paraninfar uma turma de 
bacharéis em Letras do Liceu Cuiabano, em 31 de julho de 1910.
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beis, e na moderna, perdura o costume, paraninfo era aquele 
que entre harmonias e flores, acompanhava os noivos desde 
o teto paterno até o lar nupcial.

(...) Dizei-me em verdade, ó jovens, quem vos levou a deixar-
des a liberdade e as doçuras da casa materna pelos muralhões 
severos do ginásio? Quem vos fez trocar os lampadários e 
as harmonias dos saraus alegres, por essa lâmpada solitária 
e muda das vigílias estudiosas? Por quem foi que preferistes, 
ao fantasiar quimérico da adolescência, a meditação grave e 
metódica das ciências e letras? Por quem, senão pela Ver-
dade, por essa Verdade, que vos falava nos lábios dos 
vossos mestres, sorria-vos dentre as laudas dos livros e 
alvorecia nos horizontes das vossas lucubrações auste-
ras? (CORRÊA, 1985a, p. 16, grifo nosso).

Conforme pode ser observado, a proposição, enquanto res-
posta à questão, apresenta-se em forma de questionamento, cons-
tituindo-se literalmente numa “pergunta retórica”, no sentido de 
uma indagação cuja resposta já é conhecida, ou já está implícita 
na própria pergunta. E imediatamente após tais questionamentos, 
Dom Aquino ratifica, por meio de vocativos, sua proposição, que 
antes estava expressa na forma interrogativa:

Eu te saúdo, pois, ó noiva dos sábios! Verdade, que és o mes-
mo Deus! Verdade, que és o Verbo eterno de Deus! (...).

Salve, ó Verdade! Tu, cujo esplendor é o Belo e cujo atrativo 
é o Bem (...).

Salve, ó Verdade! Salve, suspirada noiva de toda alma pensan-
te! Tu, a noiva de Platão e Aristóteles, de Cícero e Sêneca, de 
Aurélio Agostinho e Tomás de Aquino, de Pascal e Gonçal-
ves de Magalhães! (CORRÊA, 1985a, p. 16).

Tais evocações soam como um louvor, enaltecendo o valor, a 
consistência e a grandeza do termo evocado, mas também da pró-
pria proposição enquanto posicionamento que o orador defenderá 
ao longo do discurso.

Assim, constata-se, nas duas pregações, que a questão, conce-
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bida como problematização de um tema, torna-se o “motor” do 
discurso, impulsionando a busca de respostas adequadas. Por sua 
vez, a proposição, enquanto tentativa de resposta à questão, acaba 
funcionando como um “leme” que orienta a direção do discurso. 
E ambas constituem os elementos iniciais sobre o quais se de-
senvolvem as cinco partes constitutivas da Retórica: a invenção, a 
disposição, a elocução, a memória e a ação.

4.2 A HERMENÊUTICA NA INVENÇÃO RETÓRICA

Em relação ao segundo paralelo entre os dois oradores, sobre a 
utilização da hermenêutica cristã durante o momento da invenção 
retórica, é necessário fazer algumas distinções acerca do contex-
to em que Vieira pregou seus sermões, e em que Dom Aquino 
proferiu seus discursos. Por sua própria natureza, um sermão está 
vinculado ao contexto litúrgico da missa, tendo necessariamente a 
hermenêutica como instrumental teórico de interpretação dos tex-
tos bíblicos. No entanto, Vieira amplia sua área de interpretação. 
Pregando para a corte real ou para os colonos do Maranhão, Vieira 
aplicou a hermenêutica tanto para a exegese bíblica como para a 
interpretação de acontecimentos históricos. Desta forma, partin-
do do texto bíblico e pressupondo a relação de analogia entre as 
criaturas e seu Criador, o jesuíta interpreta os mais variados even-
tos. Nesse sentido, no Sermão da primeira Dominga da Quaresma13, 
pregado aos colonos do Maranhão, ele parte do episódio em que o 
demônio tenta Cristo no deserto, e o relaciona com a situação dos 
índios escravizados. Vieira argumenta que o demônio prometera a 
Jesus o mundo inteiro, em troca de sua alma: “o demônio (...) ofe-
rece por uma alma o mundo todo; porque vale mais uma alma, que 
todo o mundo” (VIEIRA, 2014b, p. 454). E, de forma brilhante, 
compara esse fato bíblico com a realidade dos colonos da região, 
que trocam suas almas pela escravidão dos índios:

A que diferente preço compra hoje o demônio as almas, do 
que oferecia por elas antigamente! Já nesta nossa terra vos 
digo eu! Nenhuma feira tem o demônio no mundo, onde lhe 

13 Pregado em São Luís do Maranhão, em 1653.
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saiam mais baratas: no nosso Evangelho ofereceu todos os 
remos do mundo por uma alma: no Maranhão não é necessá-
rio ao demônio tanta bolsa para comprar todas; não é neces-
sário oferecer mundos; não é necessário oferecer Reinos; não 
é necessário oferecer Cidades; nem Vilas, nem Aldeias. Basta 
acenar o diabo com um tujupar de pindoba, e dois Tapuias, e 
logo está adorado com ambos os joelhos: Si cadens adoraveris 
me. Oh que feira tão barata! Negro por alma; e mais negra ela, 
que ele! “Esse negro será teu escravo esses poucos dias que 
viver; e a tua alma será minha escrava por toda a eternidade, 
enquanto Deus for Deus”. Este é o contrato que o demônio 
faz convosco; e não só lho aceitais, senão que lhe dais o vosso 
dinheiro em cima (VIEIRA, 2014b, p. 458).

A utilização da hermenêutica cristã para interpretar o texto bí-
blico associando-o a acontecimentos históricos, foi desenvolvida 
por Vieira também para criticar as Coroas europeias, como se ob-
serva no Sermão do Bom Ladrão14, em que ele denuncia as situações 
de exploração às quais estavam sujeitas as províncias dos reinos da 
Europa. Para isso, ele se usa da analogia, para relacionar a figura de 
“Cristo, Rei dos Reis” com os reis terrenos:

Todos devem imitar o Rei dos Reis; e todos têm muito que 
aprender nesta última ação de sua vida. Pediu o Bom Ladrão a 
Cristo, que se lembrasse dele no seu Reino (...). E a lembrança 
que o Senhor teve dele foi que ambos se vissem juntos no 
Paraíso (...). Esta é a lembrança que devem ter todos os Reis 
(VIEIRA, 2014a, p. 390).

E o jesuíta prossegue sua analogia entre a Escritura e a Histó-
ria, pressupondo que, em ambas, Deus se revela. No entanto, ao 
comparar as duas realidades, ele contrapõe a atitude do “Reis dos 
Reis”, com as que são tomadas pelos reis terrenos, e destaca que 
em vez dos reis “salvarem” os ladrões, na verdade, eles se deixam 
“perder” por eles: “(...) o que vemos praticar em todos os Reinos 
do mundo, é tanto pelo contrário, que em vez de os Reis levarem 
consigo os ladrões ao Paraíso, os ladrões são os que levam consigo 
os Reis ao Inferno.” (VIEIRA, 2014a, p. 390). Obviamente, em tal 
analogia e ao longo desse sermão, está presente uma forte crítica 
14 Pregado na Igreja da Misericórdia de Lisboa, em 1655.



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

831

às monarquias europeias e suas políticas de exploração das suas 
províncias, que hoje são comumente chamadas de “ex-colônias”.

Esse recurso hermenêutico de associação entre a exegese bí-
blica e os acontecimentos históricos, também é utilizado por Dom 
Aquino Corrêa, porém em circunstâncias distintas. Ao contrário 
dos sermões de Vieira, os discursos do arcebispo de Cuiabá não se 
restringiam ao contexto litúrgico da missa. Os discursos15 de Dom 
Aquino podem ser classificados em três grupos, conforme a oca-
sião em que foram proferidos: cerimônias religiosas, eventos cultu-
rais e atos cívicos. Assim, dos seus 85 discursos, pode-se dizer que 
38 são em contextos religiosos, 28 culturais e 19 cívicos. Mesmo 
com essa diversidade circunstancial, o religioso também se utilizou 
de uma retórica hermenêutica, interpretando os acontecimentos 
históricos sob o prisma da Revelação Divina. Nesse sentido, no 
discurso Meus ideais literários16, o arcebispo de Cuiabá destaca como 
seus “lídimos ideais (...) a religião e o patriotismo: Deus e Pátria!” 
(CORRÊA, 1985a, p. 236). Sobre o seu estilo clássico, marcado 
pelos recursos da Retórica Antiga, ele justifica com uma metáfora 
bastante significativa: “o estilo é uma flor e o ideal é um aroma. 
Tirai o perfume, e a flor parecerá morta e sem alma. Mas, por sua 
vez, o aroma sem a flor, é muito vago, e aéreo, se evapora e perde. 
Da mesma maneira: letras sem ideal, flores sem perfume.” (COR-
RÊA, 1985a, p. 238). E acrescenta:

Tal a profissão de fé literária daquele, a quem hoje honrais 
com tantas e tão cativantes homenagens. Não cultiva ele as 
flores do estilo, senão para que delas se envolem os aromas 
salutares da religião e do patriotismo, ideais estes que bem 
poderíamos sintetizar naquela divisa clássica do monarca por-
tuguês: Pela lei e pela grei: pela lei de Deus e pelo bem da Pátria, 
ou como diziam os Romanos, na frase lapidar de Cícero: Pro 
aris et focis! (CORRÊA, 1985a, p. 239).

Diante dessa “profissão de fé” em seus ideais religiosos e pa-
trióticos, sustentados por meio dos recursos da Retórica Antiga, é 

15 Publicados e organizados por Corsíndio Monteiro da Silva, em 1985.
16 Proferido em 21 de maio de 1927, em Cuiabá, na festa oferecida pelo Centro 
Mato-grossense de Letras, pela eleição do autor para a Academia Brasileira de 
Letras.
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necessário observar como Dom Aquino insere a hermenêutica na 
invenção retórica de seus argumentos. Para isso, é pertinente o seu 
discurso Bispo e presidente de Estado17, em que, a partir da parábola 
do Bom Samaritano, ele faz uma releitura da calamitosa situação 
política do Estado de Mato Grosso no momento de sua posse:

Ia-se-me entregar nos braços um Estado agonizante. Saía ele 
estrangulado e semimorto, dentre as garras da mais angustio-
sa crise, vestes estraçalhadas e feridas abertas, a lhe verterem 
o derradeiro sangue.
Que consolação e que glória para um Bispo, ser o samaritano 
da sua terra! (CORRÊA, 1985a, p. 66).

Constata-se, assim, que, tanto em Vieira como em Dom Aqui-
no, a invenção retórica – enquanto operação na qual o orador bus-
ca seus argumentos – é marcada pela presença de instrumentais 
da hermenêutica cristã, que não se restringe a interpretar apenas o 
texto bíblico, mas amplia seu horizonte interpretativo, analisando 
também os acontecimentos históricos nos quais estavam inseridos 
os dois pregadores. Como já mencionado no capítulo segundo, 
essa ampliação do horizonte hermenêutico está baseada no con-
ceito tomista de analogia entis, segundo o qual há uma relação de 
semelhança entre as criaturas e o Criador, o qual se revela tanto nas 
Escrituras como ao longo da História.       

Após a análise da invenção retórica, é necessário, agora, obser-
var como os argumentos e provas encontrados foram dispostos ao 
longo da pregação.

4.3 A DISPOSIÇÃO DAS PARTES DO DISCURSO

Quanto ao terceiro paralelo, sobre as seis partes do discurso – 
exórdio, narração, proposição, partição, argumentação e peroração 
– observa-se que era um verdadeiro preceito oratório seguir tal 
disposição. Preceito este que o próprio Vieira ratifica no Sermão 

17 Proferido em 25 de outubro de 1917, ao aceitar a candidatura à Presidência do 
Estado de Mato Grosso, para exercer um papel conciliatório em meio aos conflitos 
políticos. 
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da Sexagésima:

Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para 
que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de 
prová-la com a Escritura, há de declará-la com a razão, há de 
confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, 
com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências 
que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem 
evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer às dificul-
dades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquên-
cia os argumentos contrários, e depois disto há de colher, há 
de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto 
é sermão, isto é pregar (VIEIRA, 2014a, p. 42).

Como se observa nesse paradigmático trecho do Sermão da Se-
xagésima¸ Vieira inicia enfatizando a necessidade de se tomar uma 
única matéria ou único tema para a pregação. Tal orientação ocor-
re como crítica aos pregadores de sua época: “Jonas converteu 
os ninivitas, mas quantos assuntos tomou? Um só assunto. (...) 
De maneira que Jonas em quarenta dias pregou um só assunto, e 
nós queremos pregar quarenta assuntos em uma hora?” (VIEIRA, 
2014a, p. 41- 42). No mesmo fragmento, o jesuíta prossegue, des-
tacando a necessidade de se dividir o discurso, e de distribuir nes-
sas partes as provas ou argumentos encontrados acerca do tema 
da pregação.

Em relação a essa divisão do discurso (como já mencionado no 
capítulo primeiro, item 1.1.2), é preciso mencionar as seis partes 
que são aconselhadas no De Inventione de Cícero, e na Rhetorica ad 
Herenium, e que, mesmo implicitamente, são orientadas por Vieira: 
1) o exórdio, enquanto parte introdutória, que estabelece o primei-
ro contato entre o orador e seu público; 2) a narração, que relata 
fatos que contextualizam a argumentação; 3) a proposição, que 
consiste em uma sentença que responde à questão inicial do dis-
curso, e que direciona toda sua produção; 4) a partição ou divisão, 
que é a enumeração dos principais pontos da proposição a serem 
desenvolvidos no discurso; 5) a argumentação, enquanto organiza-
ção dos argumentos encontrados durante a invenção, que pode di-
vidir-se em duas frentes, a confirmação dos próprios argumentos 
e a refutação dos argumentos adversários; 6) e a peroração, que é 



834

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

a conclusão do discurso, normalmente com um caráter de exorta-
ção, ou admoestação, aos ouvintes, a fim de que a ideia defendida 
seja aceita, ou aplicada.

Assim, no Sermão da Sexagésima, observa-se de forma explícita 
a advertência de Vieira acerca da argumentação, que, como é pró-
prio da pregação católica, parte da Revelação divina e se utiliza da 
razão humana para explicitá-la: “Há de prová-la com a Escritura, 
há de declará-la com a razão” (VIEIRA, 2014a, p. 42).

Além disso, ele menciona inclusive uma das partes opcionais 
do discurso, a amplificação: “há de amplificá-la com as causas, 
com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que 
se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar” 
(VIEIRA, 2014a, p. 42). A amplificação não se enquadra nas seis 
partes do discurso, mas os grandes tratados consideram-na um re-
curso opcional, sendo mencionada por Aristóteles em sua Retórica 
(Techne Rhettorike), por Cícero em Partitiones, e pelo autor da obra 
anônima Do Sublime. Aristóteles, no capítulo VI do livro III da 
Retórica, trata a amplificação como uma “solenidade da expressão 
enunciativa” e destaca alguns meios para alcançá-la: “Em primei-
ro lugar, utilizar uma frase em vez de um nome. Por exemplo, 
não empregar ‘círculo’, mas ‘superfície equisdistante do centro’.” 
(ARISTÓTELES, 2005, p. 256). E segue o filósofo em seus exem-
plos de amplificação: “Mudar o singular em plural, como fazem 
os poetas. Por exemplo, sendo um só o porto, assim dizem: ‘para 
os portos aqueus’.” (ARISTÓTELES, 2005, p. 256). E finaliza sua 
exemplificação com uma frase de Antímaco de Cólofon18: “Por 
último, é valioso o procedimento de Antímaco. Falar daquilo que 
o objeto não possui. Assim faz acerca do Teumeso19: há uma peque-
na colina exposta aos ventos” (ARISTÓTELES, 2005, p. 256). Nesse 
sentido, como observa Dante Tringali (2014, p. 168): “Amplificar 
é uma espécie particular de argumentação visando persuadir pela 
exploração do exagero expressivo tanto no grau diminutivo, como 
aumentativo”. Tal exploração do exagero expressivo é orientada 
por Vieira, no Sermão da Sexagésima, certamente por constituir uma 
forma de sensibilizar seu interlocutor.

Seguindo ainda na análise do denso fragmento do referido ser-
mão, observa-se a referência a um segundo momento da argumen-
18 Poeta da segunda metade do século IV a.C., caracterizado por um estilo rebuscado.
19 O Teumeso é uma montanha na Beócia.
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tação, que é a refutação: “há de responder às dúvidas, há de satis-
fazer às dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da 
eloquência os argumentos contrários” (VIEIRA, 2014a, p. 42). A 
refutação é justamente quando se busca invalidar os argumentos 
ou provas sustentadas por seus adversários, necessitando, portan-
to, que o orador conheça o discurso e as ideias de seus opositores, 
sem se fechar apenas no seu discurso e nos seus argumentos.

Por fim, Vieira exorta acerca da peroração, enquanto fecha-
mento do discurso: “depois disto há de colher, há de apertar, há 
de concluir, há de persuadir, há de acabar” (VIEIRA, 2014a, p. 
42). O provérbio latino “Finis coronat opus” (“O fim coroa a obra”) 
demonstra a relevância da peroração, pois a eficácia persuasiva do 
discurso está condicionada, à elaboração de uma adequada con-
clusão.

Essa divisão das partes do discurso era tão fundamental que, 
na única vez em que Vieira não a seguiu totalmente, ele mesmo 
fez notar a ausência de um de seus elementos. Isso ocorreu no 
Sermão da Primeira Sexta-Feira da Quaresma de 1651, pregado na Ca-
pela Real: “(...) seguia-se agora exortar os Príncipes a este amor, e 
beneficência. (...) Mas este meu sermão hoje será a primeira oração 
Evangélica, que contra todas as Leis da Retórica acabará sem pero-
ração.” (VIEIRA, 2014a, p. 511). Sobre essa ausência da peroração, 
na qual se exortava os fiéis a praticar os ensinamentos evangélicos, 
Jacinto do Prado Coelho justifica como pudor de Vieira, “por ser 
impolítico admoestar os próprios reis, o sermão acaba sem pero-
ração” (COELHO, 1997, p. 1177). No entanto, pode-se dizer que, 
ao destacar e justificar a ausência dessa exortação, o jesuíta acaba 
indiretamente exortando.

Essa observação das seis partes do discurso, propostas no De 
Inventione de Cícero, e na Rhetorica ad Herenium, também é encontra-
da em Dom Aquino. Seus discursos mais longos estão dispostos 
em seções ou subtítulos, cujos nomes correspondem ao argumen-
to a ser defendido em cada uma das seções. Nesses discursos mais 
extensos, de modo geral, a última seção era intitulada “peroração” 
ou “conclusão”, dependendo do público que o ouvia: sendo o 
primeiro título utilizado predominantemente em contextos aca-
dêmicos e atos cívicos; e o último sendo aplicado em cerimônias 
religiosas ou ocasiões mais populares. Já os discursos mais curtos 
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e menos formais também seguem essa estrutura das seis partes do 
discurso, porém sem que estejam divididas de forma explícita por 
meio de subtítulos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da comparação desenvolvida, é possível constatar 
que, para empreender sua missão, tanto Antônio Vieira, no século 
XVII, como Dom Aquino Corrêa, no século XX, utilizaram-se 
dos instrumentais da Retórica Antiga associando-os aos princípios 
da hermenêutica cristã. Com isso deram uma ressignificação à re-
tórica, que, enquanto arte, não apenas expressa a palavra bem ela-
borada e ornamentada, mas a própria Palavra de Deus encarnada, 
o Verbo (Logos, λογος), que por meio da pregação se faz arte. Deste 
modo, os dois clérigos não apenas se beneficiaram unilateralmen-
te em suas pregações, mas também possibilitaram que a retórica, 
mesmo que estando ressignificada, tivesse uma expansão geográfi-
ca e um desenvolvimento temporal.
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A MAÇÃ QUE É SÓ DE EVA: LISBOA NAS 
CANTIGAS TROVADORESCAS, OU, MULHERES 

SEM ROSTO NO ROSTO DA CIDADE

João Felipe Barbosa Borges1

Por definição, é impossível mapear essas cidades invisíveis e, 
por consequência, inviável localizá-las. 
(Adriano Schwartz, sobre As cidades invisíveis, de Ítalo Calvino)

Você vê uma cidade que não pode ser nenhuma outra no mun-
do. A reconhece, mais que vê, desde o princípio, Lisboa. Mas essa 
cidade não pode ser ainda feminina, isto é, não se feminino sig-
nificar para você algo característico à mulher. Essa não pode ser, 
em verdade, cidade de mulher – de nenhuma mulher, a bem dizer. 
É por isso que, na ausência de autoria feminina na Idade Média 
portuguesa, que, segundo dizem, não deixou obra literária, de te-
mática citadina ou não, de nenhuma daquelas mulheres poetisas 
e rainhas que insurgiram nos tempos medievos em outros países 
da Europa, seu olho-que-pretenso-vê justificará o aproveitamento 
da literatura de autoria masculina, quista tão-somente literatura. E 
sem perceber desejos no desejo genealógico, você não verá grande 
contradição em avistar três cenas de Lisboa, escritas por homens, 
ao buscar a mulher nas primeiras composições da nação portugue-
sa2. Partindo dos Cancioneiros galego-portugueses (com cantigas da-
táveis de cerca de 1200 a 1350), avista tão logo aquilo que convém. 

A primeira cena, de D. João Soares Coelho, traz o Portão de 
Ferro, uma das entradas principais da Lisboa medieval, em frente 
ao qual um rico homem, D. Gramilho, é satirizado através de um 
conselho para casar-se com uma tendeira em “Lixboa”. O nome 
da tendeira não é mencionado. A fortuna de tal destino residi-
ria ironicamente na auspiciosa união de um homem que “nom 
1 Doutorando em Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF). Professor DIII-3 do Instituto Federal Fluminense (IFF). 
2 Recomendo a leitura prévia dos textos literários referidos em cada uma das cenas, 
para que o leitor entenda melhor a análise empreendida. Encontram-se na íntegra, 
em apêndice, ao final deste artigo.
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pod’haver filho nem filha” para “leixar haver” ou “herdade”, com 
uma tendeira “que cada mês emprenha”. 

Um pouco mais adiante, na cantiga de D. Pedro, Conde de 
Barcelos, um déjà vu: um rico homem – mais um – encontra-se 
com uma tendeira em “Lixboa”. Ao contrário da primeira cena, 
o destino nem ironicamente poderá grassar de sorte. A rubrica 
indica, pois, que um Mestre da Ordem de Cavalaria e sua barregã 
inominada, após expandirem, com o dinheiro desviado da Ordem, 
uma “tenda mui fremosa” para “outras praças”, encontram ruína 
por sua ambição. Você se depara, em paralelo à destruição física da 
tenda, com a destruição moral das personagens, pela ambiguidade 
erótica. Assim é que a estrutura física, com uma estaca ao meio e 
panos esticados por cordas, cede lugar à estruturação sexual e, gra-
dativamente, você vai percebendo que “um dia, pela sesta,/ onde 
estava bem armada/ de cada part’, espeçada”, não é só a tenda que 
estava “bem armada”. Tampouco “espeçar” tem o significado de 
despedaçar somente, visto que se a tenda atende a um significado 
segundo, também “espeçar” parece encontrar, na homofonia, seu 
correspondente: espessar, no sentido de tornar espesso; é que es-
pessada foi “a grand’estaca [...] toda pela Meestra”. Aos poucos, 
o que tem diante de seus olhos, ao lado do jazigo da tenda, é a 
“Maestra metuda na grand’estaca, jazendo”.

Finalmente, após o Portão de Ferro, envolvendo um conjunto 
de oito cantigas de João Zorro (sete de amigo e uma de amor), você 
pode mirar o Tejo e o mar, sob os quais um outro rico homem, o 
rei, manda lançar barcas novas em “Lixboa”. Tendeira? Nenhuma. 
Outrossim, uma donzela, num ciclo que se abre de modo bastante 
similar às conhecidas cantigas de amigo galego-portuguesas: uma 
voz feminina, às margens do Tejo, vê remar o barco em que se en-
contrava seu amigo, que por querer levá-la consigo (“o meu amigo, 
quer-me levar consigo”/ “o meu amado, quer-me levar de grado”), 
motiva a donzela a cantar, num refrão, a beleza da ribeira do Tejo: 
“e sabor hei da ribeira”. Na cantiga que segue, sobre a mulher, 
nada se diz. O foco passa a ser Lisboa, a única cantiga, aliás, em 
que a cidade se despe completamente de qualquer papel secundá-
rio, assumindo-se como o verdadeiro motivo da composição. Com 
variações sintáticas e pequenas variações de vocabulário, a ação 
que se evidencia, por uma voz masculina – do rei – é o insistente 
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anúncio que ele dá ao povo de que mandou construir e lançar 
ao mar novas barcas, feito esse, possivelmente, muito importante, 
já que na cantiga seguinte o mesmo anúncio é reportado, dessa 
vez, pela mãe da donzela, sendo as novas barcas ainda objeto de 
desejo da jovem, que, na quarta cantiga, será original e surpreen-
dentemente revelado por uma voz narrativa: “Pela ribeira do rio/ 
cantand’ia a dona virgo/ d’amor:/ ‘Venhan’as barcas polo rio/ a 
sabor’”. E mais uma vez, na quinta e sexta cantigas, a ação de el-
-Rei será remetida, respectivamente, pela voz narrativa e pela voz 
da donzela, como uma espécie de refrão, em todas as estrofes (“u 
el-rei arma navio”, “u el-rei arma o barco”), mesmo que os refrãos 
verdadeiros focalizem questões sentimentais (num caso a saudade 
[“alá vai, madre, o[n]d’hei suidade”]; noutro, a promessa da partida 
[“eu namorada irei”/ “amores, convosco m’irei”]). Na sétima can-
tiga, as barcas novas cedem espaço ao lamento da dona virgo à mãe, 
pela partida do amado que se foi com el-Rei. E após um breve 
intervalo, em que se sobrepõem os suplicados pedidos da mãe de 
que a filha lhe dissesse quem seria, e as reticentes respostas da filha 
de que só contaria a verdade, caso a mãe não criasse empecilhos 
quando o amado a fosse ver, novamente, na oitava cantiga, volta à 
cena a ribeira do rio, revelando-se, dessa vez, não como o cenário 
das barcas novas; e sim como o espaço de concretização do encon-
tro amoroso, quando a filha, em tom emotivo, admite: “Pela ribeira 
do rio salido/trebelhei, madre, com meu amigo”. Você compreen-
de, então, a própria incoerência do termo dona virgo, já que dona era 
usualmente aplicado a mulheres adultas ou casadas.

Seja como for, a você, assaz se faz a afirmação da mulher e da 
cidade: acredita saber que a “Porta do Ferro” referida na primeira 
cantiga, situada em frente da Sé, era um lugar de ativo comér-
cio. E pela leitura da segunda cantiga, depreende, inclusive, tanto 
as características físicas dessas zonas comerciais (ao que parece, 
bastante semelhante às feiras atuais), quanto as características fi-
nanceiras das movimentações, incluindo-se aí desde aplicações de 
rendimento locais ou não (visto acontecer em “outras praças”), à 
corrupção através de desvios de dinheiro. Você ressalta ainda o 
claro ponto de vista partilhado entre os trovadores, que, ao ele-
gerem como motivo da satirização de homens da nobreza, a rela-
ção com tendeiras – bem como na caracterização das mesmas –, 
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revelam o pouco valor atribuído, em uma sociedade centrada nas 
cortes e casas senhoriais, à atividade comercial. Vislumbra até, pela 
percepção da terceira cena, uma cidade em plena construção naval, 
cara identidade citadina às custas da qual se produzirá muito da 
literatura de autoria masculina sobre Lisboa. 

Você acredita igualmente desvendar o papel da mulher na ci-
dade: não o da força de trabalho, que isto nessa literatura é coisa 
de homem, mesmo naqueles, como D. Gramilho, impotentes até 
para o trabalho sexual. Mas o que, no caso delas, seria a fraqueza 
do sexo, ressaltada e reafirmada nas três mulheres: em D. João 
Soares Coelho, repetida à semelhança de um refrão (“com aquela 
que faz cada mês filho”/ “com aquela que cada mês emprenha”/ 
“pois emprenha doze vezes no ano”); em Conde de Barcelos, 
através do apoderamento corpóreo-pecaminoso feminino (é que 
se “Na tenda nom ficou pano/ nem cordas nem guarnimento/ 
que toda nom foss’a dano” não é pela ambição do casal. Não. É 
em razão do “apoderamento da Maestra, que, tirando/ foi tanto 
pelo esteo,/que por esto, com’eu creo,/ se foi toda [e]speçando”3.  
Quanto ao “Meestre”, ator que garantiu a expansão do negócio – 
uma pena... –, como Adão, sem culpa pelos males que Eva causou, 
“Per míngua de bom meestre/ pereceo tod’a tenda”); no ciclo de 
João Zorro, por fim, por meio da revelação de uma dona não mais 
virgo: é que enquanto ao amigo e a el-Rei couberam a função ativa 
na solidificação da cidade, seja mandando construir embarcações 
e lançando-as ao mar, seja navegando para expandir as riquezas do 
reino; à jovem mulher coube apenas a construção erótica da ribeira 
do rio, no caso dela, porém, diferente da ampla acepção barthesia-
na4 do termo, construção estreitamente erótica. Se restara dúvida 
nas duas primeiras cenas se a redução do papel da mulher ao sexo, 
se devia a ser mulher ou a ser feirante (as atividades comerciais 
3 Lembremos que, no jogo de duplos sentidos da cantiga, tanto “apoderamento” 
poderá remeter à fúria sexual, como “esteio” poderá ser sinônimo da “grand’estaca” 
na qual, na estrofe anterior, a “Maestra metuda” estava “jazendo”, transferindo, 
destarte, o “especando” (despedaçando/deflorando) à mulher.
4 Para Barthes (1987, p. 229), “o erotismo da cidade é o ensinamento que podemos 
retirar da natureza infinitamente metafórica do discurso urbano”. Ele diz: “Utilizo 
essa palavra erotismo na sua acepção mais ampla: seria derrisório assimilar o 
erotismo de uma cidade apenas ao bairro reservado a esse tipo de prazer, pois o 
conceito de lugar de prazer é uma das mistificações mais tenazes da funcionalidade 
urbana [...]; emprego indiferentemente erotismo ou socialidade”. 
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eram olhadas com maus olhos pela nobreza), talvez, na revelação 
da nobre “dona d’algo”, tenha deixado de haver.

Você fica intrigada/intrigado com uma vontade masculina tão 
centralizadora de dizer a cidade... porque o condicionamento da 
mulher ao sexo se estende até o plano formal das composições: 
no apagamento do nome das tendeiras e do papel social que elas 
ocupam; no silenciamento das atividades e trocas comerciais, tão 
articuladas à formação das cidades (como destacam Richard Sen-
net [1994] e Roland Barthes [1987], aliás); na divisão textual dos 
assuntos (é na rubrica, afinal, na cantiga do Conde de Barcelos –  
ironicamente, a parte na qual o homem detém a ação –, que se vê 
algum sinal de expansão, porque no corpo textual da cantiga, em 
que a mulher assume papel ativo, você visualiza tão-só a destrui-
ção da tenda); no silenciamento da própria voz do sujeito textual 
(considerando que, no ciclo zorreano, a única em que Lisboa é, por 
excelência, objeto lírico, é também a única a trazer uma voz mascu-
lina, logo, restando ao sujeito feminino somente a imobilidade da 
espera na ribeira do rio – “e sabor hei a ribeira do rio”). 

O problema, que o olho-que-pretenso-vê não enxerga, é que 
Portugal, desde seu surgimento como Estado-Nação, apagou o 
nome da mãe de sua certidão de nascimento. D. Teresa, mãe de 
Afonso Henriques, foi quem primeiro idealizou a independência 
do pequeno Condado de Porto Cale. Já por volta de 1121 se inti-
tulava rainha nos documentos oficiais, e guerreava contra Leão e 
Castela para garantir seu reinado – quer dizer, isso após a morte 
do pai e do marido, àqueles que piamente acreditou dever respeito 
e submissão! A independência portuguesa, reconhecida por Leão 
e Castela – e por todos os livros de História –, contudo, dessas, 
com ares de oficial, virá tardiamente, em 1139, quando o homem 
Afonso Henriques a requereu. Camões, séculos depois, aludirá à 
explicação: o mesmo desejo de independência pode ter movido 
com mais furor o filho, é certo; nada mais natural dar a ele a terra 
que sua era por direito de posse e gênero. Mas a Teresa, por favor... 
Nela, a ideia motriz de ter uma terra toda sua é “soberba”, “incon-
tinência má, cobiça feia” (LUZ, III, 32, 5), próprias de seu sexo, 
dominado pelas paixões, pela desmedida, e, claro, pel’“o sensual 
[que] era maior” (LUZ, III, 31, 8). Em Afonso, pelo contrário, é 
bravura, é coragem, é razão, “que do mundo os mais fortes iguala-
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va” (LUZ, III, 28, 7), motivo de celebração. 
Nesse afã, você começa a procurar justificações para disfarçar 

prevaricações evidentes, que de modo semelhante devem ter se 
dado no plano literário – é o que imagina. Parece-lhe, pois, pouco 
crível que a voz da mulher encontrasse tanto sabor na ribeira do 
rio. Você reúne o que chama fatos, para si mesmo, como se quises-
se também se provar. 

Fato um: o silenciamento não é só da mulher; é do espaço 
urbano! – você diz. Obviamente, na predileção sentimental dos 
gêneros cultivados entre os trovadores, que, nas cantigas de amor 
e de amigo, dedicavam-se com mais afinco à explicitação das suas 
paixões, cantar o amor à dama, de tão valorosa, inatingível, ou ao 
corajoso amigo distante, delinearão sentimentos tão fortes e fiéis, 
que o espaço importará, na maioria das vezes, somente na medida 
em que marca ou a distância do amante, impossibilitando a reali-
zação amorosa, ou a força revigorante do amor, capaz de tornar 
quaisquer delimitações espaciais, fluidas e móveis. Nas cantigas de 
escárnio e maldizer, embora evocando sentimentos contrários às 
de amor e de amigo, tão marcadas passionalmente quanto, a locali-
zação geográfica, também não terá grande importância, restringin-
do-se, via de regra, à identificação dos atores e do acontecimento 
engendrados na sátira. Além do que, este silenciamento se reflete 
na própria estrutura social medieval, muito mais centrada nas rela-
ções dentro dos espaços privados das cortes e das casas senhoriais, 
que no espaço público em que se melhor apercebe a vida citadina. 

Fato dois: o silenciamento não é só da mulher; é de Lisboa! 
Dentre todas as cantigas reunidas nos Cancioneiros, Lisboa é refe-
renciada pouquíssimas vezes, em cerca de cinco cantigas de escár-
nio e/ou maldizer, e no referido ciclo de João Zorro, em geral, sob 
a forma de índices de contextualização. É que a Lisboa lusa nasceu 
documentalmente por Afonso Henriques em 1147, num processo 
que ficou conhecido como Reconquista cristã, quando o rei expulsou 
do território lisboeta os muçulmanos árabes que o dominavam, 
anexando a então Al-Andalus ao território português5. E ainda 
5 Gostaria de chamar atenção a esse processo, que confere a Lisboa, como a 
Portugal, uma certidão de nascimento em nome do pai. De um duplo pai, eu diria: 
Afonso Henriques, no plano histórico, e Jesus Cristo no plano mítico, que no caso 
português, ao terreno histórico se fundirá. Duvido, inclusive, se não fora o Próprio, 
assim como em Ourique o fizera, a enviar as tropas de alemães, franceses e ingleses, 
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que os poetas da cultura hispano-árabe tenham sido radicalmente 
suprimidos e quase desaparecido do cenário cultural da cidade, é 
só muito gradualmente que Lisboa conquistará força política e li-
terária suficiente para se tornar a capital do reino e, sobretudo, a 
capital das letras – pelo menos das portuguesas letras – que hoje 
se apresenta6. 

Fato três: a cereja do bolo. O silenciamento da mulher pode 
ser revisto a partir de uma literatura, apesar de escrita por homens, 
fortemente marcada pela influência feminina! Arnold Hauser 
(1958/1972, p. 288) afirmará: “A cultura da corte medieval é uma 
cultura claramente feminina”, “não apenas na medida em que as 
mulheres participam na [...] orientação da produção poética, mas 
também na medida em que os próprios homens pensam e sentem 
de uma forma feminina”. Maria Graciete Besse (2001, p. 16), em 
um estudo mais recente, assume perspectiva semelhante na abor-
dagem das cantigas de amigo, que, segundo a autora, desenham 
“uma sociedade matriarcal caracterizada pela ausência do Pai ou 
do Amante, através do ponto de vista dos poetas que observam o 
mundo com olhos de mulher, revelando um certo conhecimento 
da psicologia feminina”. E até Isabel Allegro de Magalhães, em O 
tempo das mulheres (1987), leitura pioneira na formulação de uma 
genealogia de autoria feminina desde a Idade Média à contem-
poraneidade, defenderá não só a feminização da sociedade nas 
cantigas medievais, principalmente da sociedade das cantigas de 
amigo, como igualmente afirmará não importar que estas mesmas 
para derrotar os arábes muçulmanos profanadores de Lisboa, os quais, para a 
pequena tropa portuguesa (como que sozinha no deserto), eram sempre diabólicas 
legiões. Reconquista, vale frisar, mais que merecida, destinada, pois se em 711 aos 
visigodos da península ibérica da Hispânia, foi tomada a terra pelos mouros infiéis, 
na Batalha de Guadalete, vencem, agora, na reconquista – não portuguesa; cristã(!), 
como a História nomeia – um povo redivivo, renascido, agora independente em 
relação ao reino de Leão e Castela, que se infiel não era, aos portugueses, sob 
eminente possibilidade de reintegrar-se ao território castelhano, não deixava de ser, 
por isso, demoníaco.
6 Sobre este aspecto, Graça Videira Lopes (2007, p. 427), ao estudar os rostos 
de Lisboa na poesia medieval, assevera que “o desenvolvimento de vida cultural 
é sempre um processo muito mais lento do que a efectiva ocupação política e 
administrativa da terra. [...] e no que diz a Portugal, é visível que nos dois primeiros 
períodos da actividade de trovadores e jograis (o de finais do século XII e inícios 
do seguinte, e o de Afonso X até a década de 1280), se uma cidade, em território 
português, parece surgir ecfetivamente em destaque pelo número total de 
referências no conjunto das cantigas, essa cidade é Santarém e não Lisboa”.
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cantigas “sejam obra de homens, uma vez que as mulheres não são 
apenas a fonte e o público desta poesia, elas não são apenas as suas 
personagens centrais, são o filtro através do qual se olha a vida” 
(MAGALHÃES, 1987, p. 108).

Você conclui: a feminilidade da mulher, ao que tudo indica, 
habita com certa tranquilidade o espaço da cidade medieval, ain-
da que através de homens. É o que sugere o campo auratizado 
da crítica, campo rigoroso e legitimado por livros e mais livros, 
avalanches de citações e aspas a cada respiração. É o que sugere o 
olho-que-pretenso-vê, como se se tratasse de uma simetria perfeita 
de dois pontos de vista paritários. Todo o balbucio acadêmico, 
porém, frente a um pensamento/sentimento vacilante e incerto, 
parece escoar sob uma vala: é uma pedra no sapato imaginar que 
as mulheres se autorrepresentariam tão choronas, vitimizadas, 
passivas, como ocorre em boa parte das cantigas de amor e de 
amigo, e, de modo especial, imaginar que as mulheres se autor-
representariam na cidade tão menos aptas ao trabalho que à ati-
vidade sexual, a que com afinco se dedicam nas cantigas vistas 
aqui. Principalmente porque quando se as compara com outras 
composições medievais de autoria de mulheres, as representações 
são deveras diferentes. D. Ramón Menéndez Pidal (1975) traça um 
perfil das juglaresas de Espanha, mulheres que, acompanhando os 
juglares (jograis) pelas cortes e palácios de reinos vários, mediante 
a soldada7, conhecedoras que eram do amor e das cidades, os can-
tavam e celebravam dançando, sem quaisquer sinais de valoração 
negativa em função disso. Isabel Allegro de Magalhães (1987) re-
lembra as jarchas moçarábicas da antiga Al-Andalus, que desenha-
vam da mulher uma imagem bem diferente das cantigas de amigo, 
com sua liberdade de “mulher amante, que sem reservas se dirige a 
seu habib”, “seu ambiente de cidade e suas aventuras” (passim MA-
GALHÃES, 1987, p. 106-107). E Ria Lemaire (2011, p. 49) destaca 
as chansons de toile francesas, do universo popular oral, “canção de 
mulher, canção de trabalho ou de dança, relacionada intimamente 
com o ritmo do trabalho das mulheres, neste caso: o tecer”. O 
que faz lembrar que pelas ruas de Lisboa circulavam soldadeiras, 
tendeiras, lavadeiras, peixeiras, salineiras, vendedoras de alimentos, 
tecidos, utilidades domésticas, uma gama de trabalhadoras, enfim.

7 Pagamento diário pelos cantos e danças das juglaresas.
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Em todo caso, de que adiantaria? – você se reprime – de que 
adiantaria haver todas essas mulheres trabalhadoras se nenhuma 
delas sabia escrever? É que a historiografia medieval convencional, 
tão viricêntrica, quanto scriptocêntrica, convenceu-lhe, através de 
consecutivas edições críticas dos textos, da “existência de um texto 
original, de autoria masculina, [...] texto fundador do Estado-Na-
ção em cuja língua, nacional, ele foi ‘escrito’” (LEMAIRE, 2015, p. 
5). Enquanto isso, passa-lhe a largo, a oralidade das composições, 
o que não é para os estudos de gênero fato casual. Se na certidão 
de nascimento das cantigas, a origem é fundamental – que dirá 
na articulação a um reino recém conquistado, que necessitava se 
afirmar perante a outras nações –, a ridicularização e a rejeição 
à hipótese de uma raiz oral-popular (presença indesejada numa 
cultura valorativa da escrita e da nobreza), excluem, muito além, 
a possibilidade autoral da mulher (quando poucas entre as nobres 
eram alfabetizadas), a possibilidade de registro do nome da mãe 
nessa certidão. 

Você sente nos ombros o peso de uma tradição que contou 
insistentemente que as cantigas trovadorescas, todas elas, foram 
escritas por trovadores nobres, alguns dos quais deram voz às mu-
lheres para que pudessem cantar. Você sente, a partir de prevarica-
ções várias, uma enganação, da história, da literatura e da própria 
historiografia literária convencional, todas baseadas num só mun-
do cultural, o do homo sapiens de elite. A hipótese oral-popular 
abre um outro caminho interpretativo: que algumas das cantigas, 
nomeadamente as de amigo, e, em especial, as paralelísticas, pode-
riam originar-se de 

reminiscências de uma grande arte da canção de mulher dia-
logada, canções cantadas e improvisadas por mulheres como 
canções de trabalho e de dança. Elas pertenciam a uma tra-
dição poética arcaica, ininterrupta, da mulher compositora e 
poetisa indo-europeia até o século XX e que, no momento 
em que começa em Portugal a transição da oralidade para a 
escrita, foram – como nos outros países da Europa! – trans-
critas, ou manuscritas, ou copiadas ou imitadas por poetas ou 
escribas masculinos, aos quais, em seguida, elas foram atribu-
ídas (LEMAIRE, 2011, p. 52).
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Você reconforta-se. Vai atrás de cantigas. Só que Lisboa não 
encontra, o que não lhe importará. Num esforço, encontra a ci-
dade de Vale dos Prados, povoado do qual não se sabe ao certo 
se tratar do Concelho de Macedo de Cavaleiros, em Portugal, ou 
Vale dos Prados em Espanha, por ter-se muitas dúvidas acerca da 
identidade e origem do suposto autor, Pero Viviães. Tudo o que 
pode afirmar é que em torno da ermida de São Simão, um grupo 
de meninas está a dançar:

Pois nossas madres vam a Sam Simom
de Val de Prados candeas queimar,
nós, as meninhas, punhemos d’andar
com nossas madres, e elas entom
queimem candeas por nós e por si,
e nós, meninhas, bailaremos i.
  
Nossos amigos todos lá irám
por nos veer e andaremos nós
bailand’ant’eles fremosas em cós;
e nossas madres, pois que alá vam,
queimem candeas por nós e por si,
e nós, meninhas, bailaremos i.
  
Nossos amigos irám por cousir
como bailamos e podem veer
bailar [i] moças de bom parecer;
e nossas madres, pois lá querem ir,
queimem candeas por nós e por si,
e nós, meninhas, bailaremos i.8

 Aos seus olhos, a autoria já não é mais certa, não por dúvidas 
de identidade e origem do autor. Plantaram em você uma semente. 
Continua a leitura e percebe que de forma semelhante às cantigas 
anteriores, pode traçar costumes e características sobre o espaço 
urbano que coincidem com a História: a igreja, como um impor-
tante centro citadino medieval, sendo para além de um espaço de 
culto e devoção, um espaço de encontro de toda a população; as 
8 Disponível em: <http://cantigas.fcsh.unl.pt/listacantigas.asp>. Acesso em: 31 
out. 2017. 
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festas e celebrações religiosas como aglutinador social; a religio-
sidade da sociedade, especialmente, das mulheres (antevista nas 
orações das mães); a vigilância materna no que diz respeito a en-
contros amorosos; etc. Mas a visão da mulher é aqui essencialmen-
te diferente: as meninas dançam, livre e deliberadamente, longe do 
olhar vigilante das mães que rezam, que queimam velas e pagam 
promessas para elas e para si; livre e deliberadamente, dançam 
sem manto, “fremosas em cós”, afastando-se do universo casto 
religioso, acusador dos perigos da beleza do corpo, que devia se 
manter coberto a evitar o pecado; livre e deliberadamente, dançam 
formosas, donas de suas vontades e de seus desejos, dominando 
totalmente o plano de ação, enquanto aos amigos, inertes, só cabe 
observá-las, seduzidos pela dança de “moças de bom parecer”; em 
momento nenhum, no entanto, estas meninas se enxergam devas-
sas, pecaminosas, ou dominadas pelo sensual maior ou pelo fulgor 
sexual.

Aos poucos, você vai intuindo, perplexa/perplexo, que não 
se tratava tanto da ausência autoral da voz da mulher na Idade 
Média, que justificou pensar a representação do espaço urbano 
pela mulher, a partir do que homens pensaram e forçosamente 
determinaram que mulheres empreendessem. Descobre, na supos-
ta ausência, uma ordem do discurso, um exercício de poder, cujo 
modus operandi – estou a deglutir Lemaire (2011) – se deu a partir: (i) 
da apropriação da autoria, no sentido em que canções dialogadas 
entre duas ou mais mulheres foram atribuídas a escritores homens 
individuais; (ii) da desterritorialização dos espaços em que habitu-
almente foram produzidas: em tese, do espaço rural, acompanhan-
do o trabalho manual, celebrações religiosas e danças, ao espaço 
da corte e da nobreza; (iii) do afã nacionalista de uma literatura 
original da nação portuguesa (que rejeitou ligações com as jarchas 
moçarábicas da Lisboa muçulmana e com as chansons de toile, por 
exemplo); e, por fim, (iv) de incansáveis leituras interpretativas 
que, num modo masculino de ler, sobrepuseram-se a leituras que 
interessassem ao sexo feminino, leituras interpretativas que rejei-
taram, ridicularizaram, deformaram, versões alternativas à visão 
genericamente interessante ao status quo da historiografia literária. 

Você entende que Lisboa não poderia ser cidade de mulher 
não porque elas não tenham vivido Lisboa, falado Lisboa; e sim, 
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porque não tem registro escrito. Possivelmente falaram Lisboa. E 
por mais que insistam, sua página, por isso, não está em branco. 
Contudo, como a autoria feminina se trata de hipótese, e como as 
lacunas de histórias da oralidade é impossível a nosso academi-
cismo scriptocêntrico transpor, toda essa sub-conversa não pode 
ser apreendida por seu olho-que-pretenso-vê; só é apreensível por 
seu olho vibrátil, ou melhor, por todo seu corpo vibrátil (ROL-
NIK, 2014). É que o primeiro, com sua capacidade estritamente 
cortical – isso mesmo, relativo ao córtex cerebral da cabeça, his-
tórica e academicamente separada do corpo –, só enxerga o que 
os processamentos neuronais consentem: a apreensão do mundo 
em suas formas perceptíveis, que nos permite “projetar sobre elas 
as representações de que dispomos, de modo a lhes atribuir senti-
do”, que nos permite associar essas formas “ao tempo, à história 
do sujeito e à linguagem” para criar uma exterioridade que, presa 
ao registro, nos situe num “mapa de representações vigentes” em 
que possamos nos mover com tranquilidade. Já o segundo, que 
“por conta de sua repressão nos é mais desconhecido, nos permite 
compreender a alteridade em sua condição de campos de forças 
vivas que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a 
forma de sensações”, nos permite alcançar o invisível: o outro, ain-
da quando invisibilizado, “é uma presença que se integra à nossa 
textura sensível, tornando-se, assim, parte de nós mesmos” (passim 
ROLNIK, 2014, p. 12).  

Você sente, então, a angústia de quem teve suprimida uma for-
ma exterior de se apresentar. O que não é problema, porque pelo 
menos afasta-se de você os rostos femininos com contornos bem 
definidos – melhor dizendo, os corpos de mulheres sem rosto, 
com contornos bem definidos – criados a partir da ilusão de pro-
cedimentos reconhecíveis, extraídos do homo sapiens de elite, de 
um repertório de jeitos, gestos, procedimentos, métodos e figuras 
que ritualisticamente se repetem. A seu olho acostumado ao cór-
tex, isto não oferece descanso, mas a seu corpo vibrátil, sentir a 
voz dessas prováveis autoras alivia o pensamento e o coração. O 
olho do córtex, todavia, insiste – não são fáceis de quebrar pro-
cedimentos de uma vida: por que começar do que não é começo? 
Para questionar o embuste e o engodo de práticas, métodos e te-
orias de edição crítica do texto medieval por serem “fundamen-
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talmente ideológicos e mutiladores da realidade, da história e dos 
próprios textos medievais” (LEMAIRE, 2015, p. 5). Para dar uma 
sacudidela naquelas mulheres estreitamente sexualizadas da cida-
de, e de Lisboa, em particular. Para libertá-las de mantos de leituras 
de “boa consciência”, libertá-las do amargo sabor da margem. Em 
uma palavra, para ressignificar. É aí que você pode entender que 
as mulheres estiveram na cidade. É aí que você pode vislumbrar a 
conquista de um espaço para exercer território, e um desenho de 
Lisboa pode se configurar nos espíritos dessas mulheres e no seu 
próprio.

APÊNDICE9:

CENA 1: D. João Soares Coelho
Bom casament’é, pera Dom Gramilho,
 ena Porta do Ferr’ũa tendeira;
e direi-vos com’e de qual maneira:
pera ric’home, que nom pod’haver
filho nem filha, podê-l’-á fazer
com aquela que faz cada mês filho.
  
E de mim vos dig’, assi bem me venha:
se ric’home foss’e grand’alg’houvesse
[e parentes chegados nom tevesse],
a quem leixar meu haver e mia herdade,
eu casaria, dig’a Deus verdade,
com aquela que cada mês emprenha.
  
E bem seria meu mal e meu dano,
per boa fé, e mia meos ventura
e meu pecado grav’e sem mesura,
pois que eu com atal molher casasse,
se ũa vez de mim nom emprenhasse,
pois emprenha doze vezes no ano.

9 Todas as cantigas que seguem foram extraídas das Cantigas Medievais Galego-
Portuguesas, uma base de dados que disponibiliza aos investigadores e ao público 
em geral, a totalidade das cantigas medievais presentes nos cancioneiros galego-
portugueses.  Está sediada no Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em: 
<http://cantigas.fcsh.unl.pt/listacantigas.asp>. Acesso em: 31 out. 2017.
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CENA 2: Pedro, conde de Barcelos
Rubrica: Esta cantiga de cima foi feita a um Meestre d’ordim 
de cavalaria, porque havia sa barragãã e fazia seus [filhos] em 
ela ante que fosse Meestre; e depois havia ũa tenda em Lis-
boa, em que tragia mui grande haver a gaanho; e aquela sa 
barregãã, quando lhi algũus dinheiros vinham da terra da Or-
dem e que Meestre i nom era, enviava-os aaquela tenda, pera 
gaanharem com eles pera seus filhos; e depois  tirarom  ende   
os  dinheiros   da  tenda e derom-nos em outras praças pera 
gaanharem com eles, e ficou a tenda desfeita; e nom leixou 
por en o Meestre depois a [barre]gãã.

Um cavaleiro havia
ũa tenda mui fremosa
que, cada que nela siia,
assaz lh’era saborosa;
e um dia, pela sesta,
u estava bem armada
de cada part’, espeçada
foi toda pela Meestra.

Na tenda nom ficou pano
nem cordas nem guarnimento
que toda nom foss’a dano,
pelo apoderamento
da Maestra, que, tirando
 foi tanto pelo esteo,
que por esto, com’eu creo,
se foi toda [e]speçando.

A corda foi em pedaços
 e o mais do al perdudo;
mais ficarom-lhi dous maços
[a] par do esteo merjudo,
e a Maestra metuda
na grand’estaca, jazendo;
e foi-s’a tenda perdendo
assi como é perduda.
  
Per míngua de bom meestre
pereceo tod’a tenda;
que nunca se dela preste
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pera dom nem pera venda,
ca leixou, com mal recado,
a Meestra tirar tanto
da tenda, que, já enquanto
viva, seerá posfaçado.

CENA 3: João Zorro
1
Per ribeira do rio
vi remar o navio
e sabor hei da ribeira.
  
Per ribeira do alto
vi remar o barco
e sabor hei da ribeira.
  
Vi remar o navio,
i vai o meu amigo
e sabor hei da ribeira.
  
Vi remar o barco,
i vai o meu amado
e sabor hei da ribeira.
  
I vai o meu amigo,
quer-me levar consigo
e sabor hei da ribeira.
  
I vai o meu amado,
quer-me levar de grado
e sabor hei da ribeira.

2
Em Lixboa, sobre lo mar,
barcas novas mandei lavrar,
ai mia senhor veelida!
  
Em Lixboa, sobre lo lez,
barcas novas mandei fazer,
ai mia senhor veelida!
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Barcas novas mandei lavrar
e no mar as mandei deitar,
ai mia senhor veelida!
  
Barcas novas mandei fazer
e no mar as mandei meter,
ai mia senhor veelida!

3
El-rei de Portugale
barcas mandou lavrare,
e lá irá nas barcas sigo,
mia filha, o voss’amigo.
  
El-rei portugueese
barcas mandou fazere,
e lá irá nas barcas sigo,
mia filha, o voss’amigo.
  
Barcas mandou lavrare
e no mar as deitare,
e lá irá nas barcas sigo,
mia filha, o voss’amigo.
  
Barcas mandou fazere
e no mar as metere,
e lá irá nas barcas sigo,
mia filha, o voss’amigo.

4
Pela ribeira do rio
cantand’ia a dona virgo
d’amor:
“Venhan’as barcas polo rio
a sabor”.
  
Pela ribeira do alto
cantand’ia la dona d’algo
d’amor:
“Venhan’as barcas polo rio
a sabor”.
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5
Mete el-rei barcas no rio forte;
quem amig’há, que Deus lho amostre;
alá vai, madre, o[n]d’hei suidade.
  
Mete el-rei barcas na Estremadura;
quem amig’há, que Deus lho aduga;
alá vai, madre, o[n]d’hei suidade.

6
Jus’a lo mar e o rio
eu namorada irei
u el-rei arma navio,
amores, convosco m’irei.
  
Juso a lo mar e o alto
eu namorada irei
u el-rei arma o barco,
amores, convosco m’irei.
  
U el-rei arma navio
eu namorada irei
pera levar a virgo,
amores, convosco m’irei.
  
U el-rei arma o barco
eu namorada irei
pera levar a d’algo,
amores, convosco m’irei.

7
- Os meus olhos e o meu coraçom
e o meu lume foi-se com el-rei.
- Quem est, ai filha, se Deus vos perdom?
Que mi o digades, gracir-vo-lo-ei.
- Direi- vo-l’eu e, pois que o disser,
nom vos pês, madre, quand’aqui veer.
  
Que coit’houv’ora el-rei de me levar
quanto bem havia nem hei d’haver?
 - Nom vos tem prol, filha, de mi o negar;
ante vo-lo terrá de mi o dizer.
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- Direi-vo-l’eu e, pois que o disser,
nom vos pês, madre, quand’aqui veer.

8
Pela ribeira do rio salido
trebelhei, madre, com meu amigo;
amor hei migo,
que nom houvesse;
fiz por amig’o
que nom fezesse.
  
Pela ribeira do rio levado
trebelhei, madre, com meu amado;
amor hei migo,
que nom houvesse;
fiz por amig’o
que nom fezesse.
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EROS, IRONIA E FLUIDEZ NAS CRÔNICAS AS 
COISAS DA VIDA E ESPERO POR TI NO MEIO 
DAS GAIVOTAS, DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES

Joelma Lôbo Junqueira Trajano1

“Solitário” é uma das expressões recorrentes na entrevista que 
António Lobo Antunes concedeu à Maria Luisa Blanco. Ele abor-
da muito a solidão, admite que fala pouco, interage pouco e com 
poucas pessoas, diverte-se sozinho. Ainda que tenha se casado três 
vezes e tido um número incalculável de relacionamentos amorosos 
sem compromisso reconhece ter tido um grande amor na sua vida, 
sua primeira esposa: Maria José Fonseca e Costa. Segundo Blanco 
(2002, p. 47), ele lamentou toda sua vida ter se separado dela, che-
gando a classificar o rompimento como estupidez.

A visão do narrador sobre o amor, em muitos de seus textos, 
parece confundir-se com a própria biografia do autor. Em mui-
tas passagens, o amor é representado como algo sofrível, solitário, 
fantasmagórico, sem concretização e nem final feliz. Neste e em 
outros aspectos, muitos críticos sugerem que a obra antuneana 
mantém um caráter “radiográfico” do autor. 

Tal fato se deve por Lobo Antunes narrar fatos que represen-
tam uma fusão de episódios da sua vida com a ficção. Além disso, 
o próprio escritor em entrevistas concedidas a María Luisa Blanco 
(2002), afirma ter se baseado nas memórias de familiares, amigos, 
para a construção de personagens e histórias. Sobre isso Blanco 
resumiu:

Toda a obra do escritor português está edificada sobre a me-
mória e as vivências pessoais. Ao tal ponto que, quando lhe 
fazemos uma pergunta sobre o livro, responde apelando à sua 
biografia, lamenta as enormes dificuldades que enfrenta ao 
elaborar sua prosa. (p. 63)

Nisso reside uma contradição ideológica do escritor porque, ao 
1 Graduada em Letras com Inglês, Especialista em Desenho e Estudos Literários 
e mestranda do Programa do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários 
– PROGEL/UEFS.
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mesmo tempo em que afirma que uma boa obra não deve conter 
traços do autor e que o autor não deve protagonizá-la, admite que 
seus livros “são agora muito mais conscientemente autobiográ-
ficos” e representam uma tentativa de “exprimir cada vez mais 
profundamente o que sinto e o que sou através das personagens”. 
(ARNAUT, 2009, p. 37) Afim de melhor definir a escrita de Lobo 
Antunes no que concerne a relação autor versus narrador, Ana Pau-
la Arnaut (2009, p. 38) afirma se tratar de “autor implicado2”.

Em suas crônicas, esse homem que “fala” através de suas per-
sonagens, narra cenas cotidianas da vida conjugal numa aparente 
associação dos enredos à própria vida do escritor, ou às inúmeras 
outras histórias que se escutam na cozinha de uma amiga, durante 
o cafezinho do escritório, nos encontros de família. Trata-se dos 
desencontros amorosos, depois das promessas de amor eterno.

Na crônica As Coisas da vida (2011), título que também dá 
nome à obra, António Lobo Antunes, considerado por alguns 
como niilista, mau-humorado e cético, escreve sobre o amor con-
jugal. Como o título da obra já sugere, o amor faz parte das coisas 
da vida, assim como é da vida o nascer, ter infância, a escolha da 
profissão,  apaixonar-se, casar-se, ter filhos, as perdas, e o fim do 
amor num relacionamento conjugal. 

A narrativa da crônica As Coisas da vida é em primeira pes-
soa. Aparenta ser dirigida a alguém que se foi ou que está partindo 
naquele momento. Embora a experiência do autor tenha sido a de 
deixar o lar, nessa narrativa é a mulher quem vai e deixa o homem 
triste, choroso, pensativo, aflito, enciumado e cheio de lembranças 
de momentos e coisas simples: Como um passeio que fizeram, 
uma peça de roupa específica que ela vestia, um “defeito” no den-
te dela apreciado por ele, o dia em que ele queimou o jantar e as 
brigas por causa da pasta de dentes ou por causa da torneira que 
pinga por estar mal fechada. São pequenas memórias das “coisas 
da vida”.

Essas lembranças boas ou ruins, comuns ou especiais, alegres 
2 Valendo-se do princípio defendido por Wayne C. Booth de que o autor pode 
se disfarçar, mas nunca desaparecer completamente do texto, pode-se entender o 
autor implicado como a mediação entre o autor e o narrador. Embora o autor não 
possa/deva ser responsabilizado pelas ideologias e/ou concepções presentes no 
texto literário, por se tratar de uma ficção, ao mesmo tempo, em alguns momentos 
e sob alguns aspectos na obra, o autor “empresta” sua voz ao narrador, que assume 
uma identidade de alter ego. (ARNAUT, 2009, p.39)
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ou tristes podem representar a realidade da vida de qualquer casal, 
possibilitando uma identificação com essa história, pela simplici-
dade das recordações. Esse é o dia a dia de qualquer indivíduo 
que descobre na rotina aspectos desejáveis e desagradáveis do(a) 
eleito(a) para ser seu ente de amor.

Porém, ainda que usual, segundo Bauman (2004, p. 19) “a defi-
nição romântica do amor como “até que a morte nos separe” está 
decididamente fora de moda”. Assim, como nas narrativas antu-
nianas, no “tabuleiro” da vida real, a separação é uma das peças do 
jogo que pode ser utilizada por um ou ambos “jogadores”, finali-
zando a “partida”. Os motivos para o fim do relacionamento são 
inúmeros: Incompatibilidade de gênios, de objetivos, filhos, novo 
amor, dificuldades financeiras, parentes, ciúmes e doença. Por isso, 
embora se tenham prometido amar pela eternidade, “na saúde e 
na doença, na riqueza e na pobreza”, é comum que para uma ou 
para ambas as partes, o amor será “eterno enquanto dure”, já que 
“quando se entra num relacionamento, as promessas de compro-
misso são “irrelevantes a longo prazo” (Bauman, 2004, p. 29). É 
essa cena cotidiana que Lobo Antunes vai trazer ao leitor: O amor, 
o desamor e a dor.

Na crônica As Coisas da vida, o narrador-personagem é um 
escritor que atravessa uma crise financeira, criativa, e no momento 
também enfrenta a crise conjugal e a tristeza como consequência 
da separação:

Não te preocupes comigo porque eu sabia que as coisas não 
podiam durar para sempre. Não fostes feita para viver em 
duas assoalhadas com um escritor que não escreve, para to-
mar banho de água gelada porque a companhia de gás não fia, 
para aturar as má-criações do senhorio porque me atrasei na 
renda. (Antunes, 2011, p. 97)

O homem deixado pela esposa conclui que o motivo da se-
paração é seu baixo rendimento financeiro e os problemas com 
dinheiro. Ele não admite que tenham problemas com traição, in-
compatibilidade, problemas sexuais, mas vê na falta do dinheiro a 
pouca perspectiva de melhorar sua situação, considerando que ele 
é “um escritor que não escreve”. À primeira vista, essa parece ser 
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uma fuga, mas na visão de Bauman (2004, p. 113), na sociedade 
contemporânea, caracterizada também pela fluidez e liquidez das 
relações interpessoais, busca-se o amor associado à compensação. 
Esse amor baseado na gratificação é definido como relacionamen-
to puro3:

O “relacionamento puro” tende a ser, nos dias de hoje, a for-
ma predominante de convívio humano, na qual se entra “pelo 
que cada um pode ganhar” e se “continua apenas enquanto 
ambas as partes imaginem que estão proporcionando a cada 
uma satisfação suficiente para permanecerem na relação”. 
(Bauman, 2004, p. 113)

É possível concluir que na contemporaneidade, o relaciona-
mento puro não significa pureza no sentido mais aceito (equiva-
lendo-se à santidade, divindade, leveza), ao invés disso, corres-
ponde ao singular, dissociado e transparente. Os casais modernos 
assumem o compromisso consigo mesmos, a legitimidade está na 
felicidade pessoal, na satisfação particular e nas garantias de ga-
nhos na relação. Admite-se como ganhos algo material ou imate-
rial, correspondentes aos interesses, prioridades, necessidades ou 
objetivo de cada indivíduo. Muito embora, segundo registra a his-
tória, os ganhos materiais sempre foram muito significativos para 
a aquisição de um matrimônio, principalmente para os nobres, que 
viam o matrimônio como sinônimo de preservação do nome, dos 
títulos, da dinastia e das riquezas familiares. O que muda é a du-
ração do período de avaliação das vantagens dentro do tempo da 
relação. No passado, o dote era avaliado antes do casamento, hoje 
em dia a avaliação do “dote” é contínua.

A crônica As coisas da vida apresenta diálogos entre o marido 
e a mulher, mas é formulada a partir das memórias e projeções do 
homem convencido de que seu relacionamento conjugal já dava 
indícios do fim, mesmo antes da partida física dessa mulher. Nos 
momentos de reflexão, ele recorda-se das declarações de amor sem 
espontaneidade, das relações sexuais apressadas e do caráter de 
rito inevitável e insuportável que o sexo significava para ela:

3 O termo relacionamento puro foi cunhado por Anthony Giddens (Bauman, 2004, 
p. 113).
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tu que afastavas a perna se eu aproximava a minha, ficavas 
hirta se eu tentava beijar-te, cessarte de me dar a mão no cine-
ma, se eu te perguntava
- Amas-me?
ficavas calada ou resmungavas num esforço de alpinista no 
Himalaia, como se as palavras pesassem toneladas e o oxi-
génio faltasse
- Se eu não te amasse achas que eu estava aqui?
tinhas relações sem uma palavra, de dedos mortos nas minhas 
costas como se desejasses
(imagina o que eu fui pensar, que parvoíce)
que terminasse depressa, como se desejasses ver-te livre de 
mim, que se eu me interessava
- Foi bom?
me respondias
- Estou cansada dói-me a cabeça não sei
e te lavavas muito depressa como se eu tivesse infectado, a 
chapinhares meia hora no bidê. (Antunes, 2011, p. 97)

O amor pelo outro parece ainda existir em apenas um das per-
sonagens. A simples pergunta “amas-me?” ou o questionamento 
tido como universal após o sexo: “foi bom?” tornaram-se sinôni-
mo de silêncio e de respostas evasivas. As lembranças do narra-
dor-personagem resumem uma vida de indiferença e repulsa. A 
dificuldade de entendimento era grande, comparada ao esforço de 
alpinista no maior cume do mundo. As palavras, simbolicamente, 
tinham o peso dos equipamentos, agravado pelo ar rarefeito. O 
que era amor, querer bem, estar ao lado, relacionar-se, dar-se e 
mostrar interesse, tornou-se afastamento, silêncio e resmungos.

Ainda assim é aceitável dizer que há amor nesta crônica. Não 
se trata de um amor correspondido, mas um amor solitário, sem 
reciprocidade. Ama-se alguém, mas não se é, por outro lado, obje-
to de amor desse ser amado. O outro, de sua parte, também deve 
amar, mas pela possibilidade de se tratar de um “relacionamento 
puro”, esse amor pode ser por si mesmo, por sua liberdade, por 
seus interesses ou ainda, por outro alguém que lhe acrescente o 
que se julgue em falta naquele instante. E por isso, a mulher, nesta 
crônica, não sai sozinha, encontra um “amigo”, na expectativa de 
ter satisfeito seus interesses/necessidades/desejos, que o anterior 
relacionamento não foi capaz de fazê-lo.
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Essa “liquidez” 4 do amor e dos relacionamentos presentes 
na crônica analisada parece ser a máxima dos relacionamentos na 
contemporaneidade. Definindo as relações românticas, Bauman 
(2004) escreveu:

“até que a morte nos separe” está decididamente fora de 
moda, tendo deixado para trás seu tempo de vida útil em fun-
ção da radical alteração das estruturas de parentesco às quais 
costumava servir e de onde extraía seu vigor e sua valoriza-
ção. Mas o desaparecimento dessa noção significa, inevitavel-
mente, a facilitação dos testes pelos quais uma experiência 
deve passar para ser chamada de “amor”. (p. 19)

Para Bauman, a mudança de visão das relações amorosas deve-
-se à mudança nas estruturas de parentesco. Um parente é um ente 
com quem se mantém laços por toda a vida, mesmo que sejam 
apenas laços consanguíneos, porém, dificilmente alguém se sente 
ligado até a morte a outras pessoas com quem não se compartilha 
afinidades ou atividades. Aos amigos, colegas de trabalho e outros 
conhecidos se reserva o direito de “ir e vir”, à medida que o coti-
diano, os interesses, as circunstâncias mudam para cada um. Essa 
flexibilidade e “elasticidade” nos relacionamentos, na contempo-
raneidade, se estende às relações conjugais.

O que antes era feito para durar “eternamente” pode ter “ob-
solescência programada”. Neste sentido, a relação para a vida in-
teira, torna-se uma experiência-teste, para se verificar se aquele 
sentimento inicial será modificado e se manterá o status de “amor”. 
Não se diz com isso que no passado as pessoas amavam até a mor-
te do cônjuge, ao contrário, a mudança reside na facilitação da tro-
ca de parceiros ou de experiências amorosas pelo desaparecimento 
da noção de que os relacionamentos precisam durar por toda a 
vida. A noção de amor e a duração dele é atualmente mais fluída 
e extensa; Bauman (2004, p. 19) registrou, inclusive, que “noites 
avulsas de sexo” podem ser definidas como “fazer amor”.

É o caso da personagem da Crônica Espero por ti no meio 
das gaivotas (2011). Ao contrário da anterior, nessa é a mulher 
quem sofre por amor. O homem, não nomeado no texto, parece 
4 Termo cunhado por Zygmunt Bauman, para descrever as relações na 
contemporaneidade.
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estar desinteressado, distante e já não vê os encantos que via quan-
do eram namorados, por isso, Clara, a personagem, faz-lhe uma 
série de questionamentos sobre o aparente fim do amor:

Porque motivo apenas te aproximas de mim quando queres 
fazer amor? No resto do tempo chegas do banco e és só jor-
nal e calças no sofá, se tento falar-te o jornal treme de zanga, 
sobe mais um pouco, as pernas cruzam-se, impacientes, em 
sentido contrário, o sapato fica a dar e dar no vazio, toco-te 
e encolhes-te, faço-te uma festa no cabelo e a cabeça diminui 
de tamanho, arrepiada, (ANTUNES, 2011, p.117)

Embora não haja uma afirmação de que este homem deixou de 
amá-la, o comportamento dele dá indícios para ela de que as coisas 
não são mais como antes, o encantamento característico dos ena-
morados perdeu a densidade. Ela lhe satisfaz sexualmente, mas a 
busca dela é pelo amor e não apenas pelo prazer. Sob o olhar dela, 
ele se zanga por qualquer motivo: Uma interrupção da leitura, um 
afago, um programa de TV. A impaciência, a solidão, o silêncio e 
o afastamento físico e emocional são agora a constante na vida 
deste casal:

jantas calado a rolar bolinhas de pão entre suspiros, desapa-
reces antes que eu acabe de comer, nem uma palavra para a 
minha saia nova, uma pergunta sobre como me correu o dia 
nas Finanças, um beijo, ficas de mãos nos bolsos a olhar o 
prédio em frente, [...]/tudo te enjoa, te aborrece, (ANTU-
NES, 2011, p.117)

Embora o casamento não tenha chegado ao fim formalmente, 
a aparente frieza deste homem indica que as coisas seguem esse 
rumo. Para ela, as noites que deveriam ser de aconchego, carinho 
e sexo, se resumem a insônia e a olhar “os números luminosos 
do despertador ao lado das [...] costas indiferentes” (ANTUNES, 
2011, p.117). O homem que no passado lhe dava beijos, abraços, 
parece não lhe dar mais importância. O narrador acentua a solidão 
sentida quando caracteriza a grande distância física e emocional 
com a expressão “costas indiferentes”.

Na memória desta mulher, o passado deles foi diferente. Havia 
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timidez, sorriso, atenção, preocupação e admiração, mas depois de 
onze anos tudo mudou:

tão atencioso, tão terno, tão preocupado comigo, a notar 
quando eu mudava de brincos, de penteado, de anel
-Que bem lhe fica a franja, menina Clara
O meu pai simpatizou logo contigo por te levantares, com o 
tal sorriso a adejar, mal eu entrava na sala, o que aconteceu, 
amor, para mudares assim tanto
(-E ela a dar-lhe, que gaita)
descíamos para a muralha do rio, em novembro, com as gai-
votas todas na praia, corríamos de mão dada a assustar os 
pássaros, achavas-me graça, achavas-me bonita, dizias que eu 
ficava linda a correr(ANTUNES, 2011, p.117)

Sugere-se amor e atenção quando se ressalta que ele reparava 
até quando ela mudava os brincos, o penteado, o anel, detalhes 
pouco perceptíveis para alguns. O pai de Clara simpatizou com 
ele, quando percebeu que havia amor e alegria na relação dos dois. 
Havia contato físico espontâneo, pois corriam de mãos dadas em 
meio às gaivotas e ele a achava bonita. Essa mulher sente falta 
de reviver suas memórias, estando disposta a entendê-lo e fazer o 
possível para agradá-lo:

por favor explica-me o que fiz de mal pare mudares assim 
tanto, ainda sou capaz de correr da mesma maneira se vol-
tarmos a praia em Novembro, que é feito do teu sorriso e 
do ensaboar das mãos, ponho um batom diferente, a blusa 
decotada, os sapatos que nunca me atrevi a usar para os ho-
mens não se meterem comigo na avenida.(ANTUNES, 2011, 
p.117)

Clara constata sua solidão a dois: “e nisto, não sei se deste 
conta, as gaivotas sumiram-se todas e ficamos sozinhos, amor, só a 
praia e as ondas” (ANTUNES, 2011, p.117), mas ainda não perdeu 
a esperança de fazer o amor reascender: “ainda tenho a certeza/ 
[...]de sermos felizes para sempre, de podermos ser felizes se um 
dia me deixares/ [...]Abraçar-te”(ANTUNES, 2011, p.117).

A mulher da crônica ainda idealiza o amor dos contos de fa-
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das, o amor dos “felizes para sempre”, mesmo com a distância 
desse homem e com a angústia que sente pela mudança na relação. 
Ela imagina ser possível uma reaproximação, se ele deixar que isso 
aconteça. Deseja saber o que mudou e o que fazer para agradá-lo, 
porque tem a certeza de poderem ser felizes. Nesse caso, diferen-
temente da crônica anterior, não parece que o amor foi “pulveri-
zado” pelas chamas dos problemas financeiros. Também não é 
sugerido que houve traição conjugal, o que parece é que a monoto-
nia, a rotina e a falta de novidade na relação criaram um ambiente 
propício ao desafeto, solidão e afastamentos.

O que era bonito se tornou desimportante, o inusitado se tor-
nou comum, o exclusivo já tem não tem mais valor, o que pare-
cia sólido se tornou líquido e fluído. Ainda que Clara amasse esse 
homem, a relação se tornou desigual, pois aparentemente não há 
correspondência no sentimento.

Porém, nesse texto, cujo narrador está na primeira pessoa 
do singular, não se determinam os reais sentimentos do homem. 
Trata-se da evocação da memória dela, não significando que esse 
homem tenha realmente mudado, pois não se sabe como ele era, 
tampouco se mudou, é admissível que a narrativa dela seja apenas 
uma projeção. Há uma sugestão de diálogo no texto, no entanto, 
como se trata das memórias e das expectativas da mulher apenas 
ela é nomeada (Clara) e apenas os momentos que ela caracterizou 
como felizes ou importantes estão no texto. O homem não tem 
seu nome revelado e tampouco tem espaço para deixar suas im-
pressões de como as coisas eram ou como são para ele na relação.

AMOR IRÔNICO - QUARTOS DE UMA CASA DE PUTAS

“O coração tem mais quartos do que uma casa de putas” 
(Antunes, 2006, crônica O Campeão). A frase que inaugura esta 
sessão é um aforismo sobre o amor extraído de um texto de An-
tónio Lobo Antunes. É ambíguo, ambivalente, chistoso e irônico. 
Dizer que “o coração tem mais quartos que uma casa de putas” 
transmite a ideia da inconstância do amor, ou a possibilidade de 
muitas experiências, ou a falta de certeza sobre o que realmente 
temos dentro de nós ou quais são, de fato, as intenções e desejos 
do outro. As leituras sobre essa frase podem estender-se por toda 



866

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

a lauda. Também não atribuiremos juízo de valor a uma das mais 
antigas profissões da humanidade.

Faz parte do estilo desse escritor “cortar com o fio da ironia” 
(Hutcheon, 2000, p. 33). A ironia não é um recurso despretensioso.  
O enunciador do texto irônico nunca o faz de maneira inocente. 
Geralmente, a ironia é veículo de crítica, denúncia ou desconstru-
ção de uma ideologia. Tércia Valverde (2010, p.58) ressalta que ao 
ler a obra antuneana o leitor “se depara com uma linguagem irôni-
ca, carnavalizante e sarcástica, que põe em xeque as normas e valo-
res estabelecidos pelo social”. Dessa forma, supõe-se que ao tecer 
seu texto com a “tensão” da ironia, Lobo Antunes “posiciona” 
suas personagens de modo a colocar em “jogo” preceitos, mode-
los, princípios e regras estabelecidos pela sociedade, demonstran-
do que todos estes podem ser reavaliados e reestruturados, mesmo 
que sejam temas costumeiramente colocados sobre o “altar” como 
as relações familiares e amorosas.

A narrativa que abarca o amor pelo viés da ironia frequen-
temente suscita uma sensação contrária à que se espera, em vez 
de trazer “alívio”, “contemplação” e “sentimentos nobres”, pode 
criar desconfortos, desprazer e angústia, pois revela as diversas fa-
ces das relações humanas. Assim que, falar de amor nos textos 
antuneanos é tratar de questões muitas vezes ignoradas ou evita-
das por parecer não condizer com o discurso amoroso. É enfocar 
sobre as infelicidades, insucessos, frustrações ou desencontros dos 
seres que amam. É falar de amor e, ao mesmo tempo, demonstrar 
que o desafeto é possível. Ou, quando enxergamos o “desafeto”, 
pode-se haver, na relação, uma outra forma de amar.

Desse modo, verifica-se uma similaridade na imagem de Eros e 
na tessitura do discurso irônico. Ambos podem conter um caráter 
inocente, puro, até mesmo frágil, mas sempre terá um alvo em vis-
ta. Se o receptor estiver posicionado ao alcance das “flechas” (de 
Eros ou da ironia) também sofrerá os efeitos delas. Como salienta 
Gomes (2008), o amor é sinônimo de dor, perturbação e angústia:

Na cultura Greco-romana, o deus Eros, também chamado 
de Cupido ou Criança, é sinônimo de amor, ele é a origem 
de tudo e é também temido tanto pelos humanos quanto pe-
los deuses, pois ninguém consegue escapar de sua ação sem 
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experimentar dor, perturbação, angústia. Essa relação mito-
lógica guarda um paradoxo, uma vez que Eros é, a um só 
tempo, o que se procura e o que se evita, seu mito engendra a 
impossibilidade do ser humano de controlar conscientemente 
essa força ou pulsão e, também, a necessidade de controlá-lo, 
sempre. (Gomes, 2008, p.56)

Assim como o amor, a ironia contém faces5. Denota ambi-
guidade, porquanto ser um recurso para criticar, criar intertextos, 
enriquecer a narrativa e até causar riso. Isso porque a ironia é a 
“estranha forma de discurso onde você diz algo que você, na ver-
dade, não quer dizer e espera que as pessoas entendam não só o 
que você quer dizer de verdade, como também sua atitude com 
relação a isso”. (HUTCHEON, 2000, p. 16). 

Esse caráter dual do amor e da ironia são perceptíveis em am-
bas as crônicas analisadas neste trabalho. Elas têm estrutura se-
melhante: O narrador em primeira pessoa parece descrever cenas 
da sua memória; há diálogos que intercortam o pensamento do 
narrador-personagem; passado e presente estão fundidos; a digres-
são rompe a continuidade da narrativa. Na primeira crônica – As 
coisas da vida – o narrador tem voz masculina, na segunda – Es-
pero por ti no meio das gaivotas –feminina. Ambos sofrem pelo 
amor que ainda sentem, mas que aos olhos deles não é recíproco. 
É constante o uso da ironia nos dois textos quando se destaca o 
fim do relacionamento ou do afeto. 

Na primeira crônica, nota-se a ironia já nas primeiras linhas 
do texto. À medida que o personagem pede à mulher que o aban-
donou para não se preocupar com ele, culpa-a por tê-lo deixado, 
depois admite saber que as coisas não iam durar, porque ele não 
lhe oferecia vantagens, e em seguida diz que vai “custar um pou-
quinho” esquecê-la. Num ato de desespero vai, inclusive, beijar 
e chamar o vizinho de amor, por estar confuso julgando ser ela 
quem chega no patamar da casa. 
5 Segundo Alexsandro Luiz de Andrade (2011, p. 27), John Alan Lee, classificando 
o amor sob a ótica da psicologia, definiu que há pelo menos seis tipos de amor: 
Eros, Ludus, Storge, Pragma, Ágape e Mania. Alessandra Leila Borges Gomes (2008, p. 
55), amparando-se nos estudos de Sponville (1995) afirma que: “Na tradição dos 
estudos e das representações acerca do amor no mundo ocidental” há três tipos 
mais comuns: “a forma Eros ou o amor romântico, a forma Philia ou amor amigo, 
e a forma Ágape, ou amor universal”.
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Vê-se, desde o início, conceitos ambivalentes como “culpado” 
e “inocente”, “amoroso” e “insensível”, embora isso não esteja ex-
plícito. Além disso, ao mesmo tempo em que há uma depreciação 
desta mulher aparentemente fria e desapegada, que será esquecida 
em seis meses, há uma valorização da relação que o faz sentir von-
tade de morrer: “Portanto não te preocupes comigo: isto passa. 
Passa a vontade de morrer, passa o desejo de escrever Teresa no 
pó dos móveis./(porque não vou ter ninguém para limpar)” (An-
tunes, 2011, p.97). O uso da ironia neste trecho é expressivo, pois 
o mesmo homem que sente vontade de morrer por ter perdido 
esta mulher, suprime o desejo de escrever seu nome no pó dos 
móveis, porque ela, não estará para limpá-lo. É a dualidade entre o 
pensamento moderno e a tradição. O homem, diferentemente do 
passado, admite sofrer por amor, embora, retomando o conceito 
tradicionalista, sugere que cabe à mulher as tarefas domésticas. 

A ambiguidade também está marcada em outros trechos em 
que ele classifica o “sofrer” por amor como estupidez, enquanto o 
apelo do narrador-personagem segue por toda a crônica se apro-
ximando à fala de um chantagista emocional, tentando chamar a 
atenção do outro com declarações contraditórias e frases irônicas: 
Que ela não precisa se preocupar com ele, porque ele vai dar-se 
bem financeiramente, custará a lembrar-se dela e porque tem uma 
longa fila de mulheres para fazer-lhe companhia, e por isso não se 
importará com a separação, não chorará, não sofrerá e nem morre-
rá. E no momento seguinte, talvez na sua última oportunidade de 
tentar detê-la, pede-lhe lenços de papel, antidepressivos e sugere 
o suicídio:

Não te preocupes comigo: compreendo que te vás embora, 
não armo escândalos, não te peço que fiques, juro que não 
me zango se esse amigo de que me estás a falar e que não 
sei quem é vier ajudar-te a levar tua roupa, a levar os teus 
filhos. Não me zango: assim que vocês começarem a descer 
as escadas ligo à Mariana ou à Paula ou à Raquel, convido-as 
para sair comigo, recomeço a existência do princípio. [...]A 
gente sempre precisa de qualquer coisa que nos faça compa-
nhia não é, detesto limpar o nariz à manga do casaco a mesma 
forma que a ideia de me atirar pela janela me repugna: ainda 
podia cair em cima de vocês, lá em baixo no passeio à espera 
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de táxi, ainda podia cair em cima do teu amigo e partir-lhe um 
osso... (Antunes, 2011, p. 97)

Ressaltando os motivos da separação, o narrador repete toda a 
declaração de que não se zanga, ainda que ela e o “amigo” levem 
os filhos. A maioria das pessoas separadas se zangaria se o outro 
viesse juntamente com o seu ex-cônjuge para tirar-lhe os filhos, 
mas, ironicamente, ele admite não se importar. Enfatiza-se a ideia 
de sofrimento e suicídio quando se afirma: “Em todo o caso, pelo 
sim pelo não, deixa ficar os lenços de papel e a embalagem de va-
lium”, porém a ideia que o texto passa não é de que esse indivíduo 
queira de fato se matar, aparentemente o esperado é atingir essa 
mulher pela culpa de deixar o marido, separá-lo dos filhos para 
a satisfação de um desejo pessoal e talvez egoísta. Essa ideia de 
suicídio é logo descartada por ele, quando ironicamente conclui: 

a ideia de me atirar pela janela me repugna: ainda podia cair 
em cima de vocês, lá em baixo no passeio à espera de táxi, 
ainda podia cair em cima do teu amigo e partir-lhe um osso 
ou assim e tu havias de imaginar que me sinto agressivo/ que 
não sinto/com esse filho da mãe, desculpa, com esse rapaz 
que deve ser, que tem de ser, que/ aposto que é uma jóia de 
pessoa. (Antunes, 2011, p. 97)

A descrição do ocorrido e do que estaria por vir é construída 
a partir das idas e vindas da memória e dos sentimentos – ora 
de amor e sofrimento, ora de raiva e revolta. O texto não deixa 
claro se de fato esse homem foi deixado ou se a mulher retornou. 
Por se tratar de lembranças, não se pode afirmar o que aconteceu. 
Mas percebe-se que este homem pretende com sua ironia atingir 
Teresa (mulher do protagonista), em alguns momentos indicando 
o quanto o relacionamento é importante, outras vezes culpando-a 
e expondo seus supostos defeitos, ameaçando-a com o suicídio, 
e indicando que poderá ser agressivo com ela e com o seu novo 
“amigo”. 

Assim como inicia, utilizando-se de ambiguidade, o texto con-
clui: “com esse filho da mãe, desculpa, com esse rapaz que deve 
ser, que tem de ser, que/ aposto que é uma joia de pessoa”. O nar-
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rador começa sua declaração com o que pensa a respeito do supos-
to amante. Ele é “um filho da mãe”, porém gradativamente elege 
outros adjetivos que não são pejorativos como “rapaz” e “joia de 
pessoa” para classificar o sujeito, parecendo ter repensado sobre 
isso, quando na verdade o que se pretende é afirmar a primeira 
frase. A ênfase na desqualificação do outro também se dá com o 
uso irônico das locuções verbais: “Deve ser”, “tem de ser”, “apos-
to que”. Nestes dois exemplos, nota-se que a mensagem diz uma 
coisa quando a intenção do interlocutor é contrária ao que é dito. 

Em Espero por ti no meio das gaivotas, o uso da ironia 
aparentemente indica que o amor se tornou líquido. Nesta crô-
nica, são as memórias da mulher – Clara – que determinam os 
fatos ocorridos. Porém, nesse caso é o homem quem, segundo as 
projeções dela, deixou de amar ou a ama de uma maneira que já 
não corresponde às expectativas de Clara. Durante toda a narrati-
va percebe-se que a intenção dessa mulher é que as coisas voltem 
a ser como ela se lembra do passado. Segundo o relato dela, há 
solidão, afastamento e nenhuma cortesia por parte dele. A ironia 
nesse texto também está a cargo da voz masculina, assim como 
no anterior:

descíamos para a muralha do rio, em novembro, com as gai-
votas todas na praia, corríamos de mão dada a assustar os 
pássaros, achavas-me graça, achavas-me bonita, dizias que eu 
ficava linda a correr
-Parece mesmo uma gaivota, sabia?
que qualquer dia me escapava de ti, a bater as asas no rasto 
de um cargueiro turco, perguntavas-me ao ouvido, aflitíssimo, 
ansioso
-Nunca me deixa, pois não?
(-As fantasias que tu vais buscar, meu Deus). (Antunes, 2011, 
p. 113)

As lembranças dela dos passeios na praia, de mãos dadas, 
entre as gaivotas são interrompidas pela imagem que ele tem da 
cena: Uma fantasia. Não fica claro se a recordação é um delírio, 
se é o desejo dela de reviver o passado, ou se as expectativas 
dela são consideradas por ele uma coisa sem importância. Há 
nessa frase uma ambiguidade.  
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A ironia do homem pode parecer engraçada ao leitor, como 
costuma acontecer com o discurso irônico, mas o efeito no in-
terlocutor (alvo da ironia) nem sempre será o riso, poderá soar 
como uma provocação maldosa, como nos exemplos destacados 
abaixo:

-Ainda ha quem me ache engraçada, sabias?
(-Pois que lhes faça muito bom proveito)
desço lá abaixo à muralha e fico no meio das gaivotas à espera 
que chegues
(-Agora deste em maluca ou quê?)
sem jornal, sem caretas, sem bolinhas de pão, a convidares-
-me, nervoso, para um café na esplanada, soprando pelo meio 
do sorriso que não pára, que não para
-Apetece-me tanto dar-lhe um beijo, Clarinha
(-As parvoices que a gente diz em novo, senhores)
e nisto, não sei se deste conta, as gaivotas sumiram-se todas 
e ficamos sozinhos, amor, só a praia e as ondas e eu tão con-
tente, tão com a certeza
ainda tenho a certeza
(-Cada qual tem as certezas que quer)
de sermos felizes para sempre, de podermos ser felizes se um 
dia me deixares 
deixas não deixas, aposto que deixas
(-Que teimosia, que insistência, Já é cisma, caramba)
Abraçar-te. (Antunes, 2011, p. 113)

Se por um lado a mulher almeja que este homem volte a ser 
carinhoso, atencioso, apreciador de suas qualidades e sinta por ela 
o que parecia sentir no passado, com a perspectiva de serem felizes 
para sempre, como nos contos de fadas, por outro lado, este ho-
mem aparenta não estar disposto a reviver o que se tinha antes. Se 
alguém a considera engraçada, que faça bom proveito da pilhéria; 
se ela corre no meio das gaivotas, isso lhe parece maluquice; a cor-
tesia e o desejo de beijá-la quando jovem, agora é necedade; serem 
felizes juntos que para ela é uma certeza, não é o mesmo para ele; 
a esperança no amor virou teimosia e insistência. Para cada um 
o relacionamento tomou direções distintas, porque supostamente 
as “flechadas” de Eros liquidificou-se e se perdeu na “pureza” da 
relação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a perspectiva de que o tema sobre o amor é uma fon-
te inesgotável, dissertou-se sobre como essa temática aparece na 
obra Antuneana, especificamente, nas crônicas As coisas da vida 
e Espero por ti no meio das gaivotas.

Na contemporaneidade, percebe-se o fenômeno nomeado por 
Baumam como liquidez. Essa fluidez perpassa por todas as ins-
tituições e relações sociais, porque tudo aparenta ser mais frágil, 
mutável e inconstante. Essa fragilidade também é perceptível nas 
relações amorosas, entre homem e mulher. Por isso, há a substitui-
ção do conceito de “felizes para sempre” para o “eterno enquanto 
dure”.

A liquidez do amor nas relações conjugais pode ser verificada 
nas crônicas destacadas, porque o amor, supostamente, não dura 
ou não foi feito para durar, pelo menos na visão dos narradores. 
Há amor no relacionamento, mas não amor entre os dois ou não 
a mesma forma de amor. O que se percebe é que com sua carac-
terística guerreira, Eros, nessas relações, usa suas flechas causando 
angústia, dor, sofrimento e solidão.

A ironia é um dos recursos utilizados pelo autor para demons-
trar a fragilidade desses matrimônios. A ambiguidade dos diálogos 
e da construção das memórias ressaltam que, quando se trata de 
amor, o cenário pode conter cores diferentes para cada um. A iro-
nia nos textos As coisas da vida e Espero por ti no meio das 
gaivotas cumpre a função desestabilizante e desestruturante, ao 
mesmo tempo em que, ainda que não retrate uma cena engraçada, 
permite o surgimento do riso. 

Na crônica As coisas da vida, António Lobo Antunes pa-
rece utilizar-se da Ironia para dessacralizar o casamento, criticar 
o homem seguro de si, machista que afirma não sofrer por amor 
ou pela separação conjugal. Sugere uma desconstrução da figura 
feminina, pois é a mulher quem deixa o lar, mesmo que haja filhos 
envolvidos, é a mulher casada que tem outros anseios, e também 
pode trair. Ele ironiza o conceito de que o amor dura para sempre. 
Ao contrário, é sublinhado no texto, que assim como as demais 
coisas vida, o amor e as relações amorosas talvez não tenham sido 
feitas para durar.
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A crônica Espero por ti em meio as gaivotas ratifica a ideia 
de que as expectativas em relação ao objeto amado são flexíveis 
e em alguns casos instáveis, assumindo com o tempo as caracte-
rísticas do amor líquido. Sugere que a intensidade e durabilidade 
do amor são diferentes para cada indivíduo e o casamento não é 
garantia da manutenção do amor. O que mantém as relações amo-
rosas é aquilo que cada um julga importante, sendo essa a diretriz 
para que as relações sejam de fato “puras”. 

A partir da leitura dessas crônicas, é possível concluir que se 
trata de uma desconstrução de paradigmas. Lobo Antunes ao tra-
tar sobre o amor com uma abordagem irônica, parece convidar o 
leitor à reflexão sobre as relações entre cônjuges, os conceitos de 
família, a busca da felicidade, a cisão do sujeito, a disforia coletiva, 
a manutenção da identidade e a falência das estruturas sociais.
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“A MESMA HISTÓRIA TANTAS VEZES LIDA”: AS 
MI(S)TIFICAÇÕES DE FLORBELA ESPANCA

Jonas Jefferson de Souza Leite1

1. O ITINERÁRIO DE UM MITO

1 .1  A METÁFORA DO CALEIDOSCÓPIO 

Este trabalho é, antes de mais nada, um exercício sobre pontos 
de vistas: é possível que um mesmo referente seja concebido de 
formas diferentes, a partir dos ângulos e das balizas que se lan-
çam sobre ele. Por exemplo, a cada inclinação um caleidoscópio 
apresenta imagens diferentes do que é, afinal, um mesmo objeto, 
exposto a um jogo de lentes e luz. Mudando diametralmente de as-
sunto, mas sob o olhar do mesmo tema, José Paulo Paes, imbuído 
do espírito da heteronímia pessoana, imaginou um diálogo entre 
Fernando Pessoa e Alberto Caeiro, que diz: “Pessoa: a chuva me 
deixa triste.../ Caeiro: a mim me deixa molhado.” (PAES, 1992, 
p. 98). O mesmo referente, a chuva, pelo viés simbólico, imprime 
um sentimento de tristeza e, por outra visada, não acarreta ne-
nhuma emoção, apenas a consequência óbvia de molhar, afinal, a 
chuva é composta de água. Isso tudo nos serve para ilustrar como 
uma mesma coisa, um mesmo objeto, pode receber tratamentos 
diversos e gerar invenções múltiplas, ou mesmo múltiplas visões, a 
partir de um mesmo lugar em comum. 

A história de Florbela Espanca tem muitos contornos e, nessas 
circunstâncias, interessa muito mais os ângulos do caleidoscópio 
do que o objeto que refrata a luz, pois é tarefa um tanto quanto 
inócua querer obter a “verdade” daquilo que alguém foi, ou tentar 
chegar a um perfil que seja o mais próximo da realidade de um 
referente que teve a sua vida contada de diversas maneiras e com 
fitos muito diferenciados.  Dessa maneira, a Florbela de “carne e 
1 Doutorando em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da 
Paraíba – UEPB. jonasleite@hotmail.com 
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osso”, que viveu em um período histórico, datado e conhecido não 
é objeto dessas considerações, pois sobre ela tudo já está acabado. 

No entanto, o que decorreu e decorre dessa pessoa humana é 
a pedra angular que baliza toda a discussão empreendida em uma 
tradição que é tanto crítica quanto criativa, pois, pela ação (re)cria-
dora da linguagem, muitas Florbelas vieram a lume e se adensaram 
a um construto discursivo ora chamado de mito florbeliano – termi-
nologia que encerra considerável grau de distanciamento histórico 
em virtude da possibilidade diacrônica de compreender os tempos 
de construção e expansão do mito, sem que isso signifique algo 
terminado: assim como o caleidoscópio apresenta um sem núme-
ro de possibilidades de imagens, este mito também se reconfigura, 
apresentando novos contornos, de tempos em tempos. Nesta di-
reção, é possível concordar com Roland Barthes quando ele afirma 
que “a função do mito é evacuar o real: literalmente, o mito é um 
escoamento incessante, uma hemorragia ou, caso se prefira, uma 
evaporação; em suma, uma ausência perceptível” (BARTHES, 
2009, p. 258). Porém, o mito não é oposto à realidade, pois têm 
suas raízes fincadas nela, mas não é da realidade que extrai os nu-
trientes para seu desenvolvimento e sim da possibilidade inventiva 
de (re)configurar o real, ao ponto de neutralizá-lo, inclusive.   

Nesse panorama, é desimportante considerar se os discursos 
decorrentes da figura real de Florbela são verdadeiros ou falsos ou, 
ainda, tentar compreender se são vinculados a dados apreensíveis 
historicamente, pois, o mito “sempre se refere a realidades. O mito 
cosmogônico é ‘verdadeiro’ porque a existência do Mundo aí está 
para prová-lo; o mito da origem da morte é igualmente ‘verdadei-
ro’ porque é provado pela mortalidade do homem, e assim por 
diante” (ELIADE, 2013, p. 12 – grifos do autor). Então, a realidade 
predominante no mito florbeliano vem do seu ponto de partida que 
se origina naquela Florbela real – uma  mulher, nascida em Portu-
gal, em 1894, e morta em 1930 –,  ganhando substância e poder 
nos discursos que (re)dimensionam e mitificam tal pessoa. No de-
correr dessa mitificação, a – pessoa real – elemento que propicia 
a fundação e o início do mito – vai se apagando e as tantas for-
mas de apreensão vão sublinhando essa força inicial, tornando-se 
como a luz de um farol distante em noite tempestuosa, a sinalizar o 
porto, mas sem especificar os caminhos, ao ponto de ser esvaziada, 
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mas não olvidada. 
É possível que uma pessoa se torne um mito ainda em vida, a 

partir de seus feitos e da imagem que passa a representar, geran-
do uma diferença complexa entre a pessoa e o mito, confundida 
no paradoxo entre aquilo que se é e aquilo que representa. Esse 
caráter duplo é traduzido por Diana Klinger através da metáfora 
de um ator em cena: “o ator situa-se entre dois polos: o da atu-
ação e o da representação. Essa ambivalência é insanável: o ator 
nunca poderá estar somente ‘atuando’, mesmo que ele represente 
a si mesmo, nem poderá estar completamente possuído pelo per-
sonagem” (KLINGER, 2012, p. 50). Entretanto, o caso do mito 
em Florbela Espanca é diferente: a autora só passou a responder 
como um mito depois de morta. Tal constatação segue a linha de 
raciocínio de Walter Benjamin (1987) ao apontar que o início da 
narrativa está associado à morte – “a morte é a sanção de tudo 
o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva a sua 
autoridade” (BENJAMIN, 1987, p. 208). Sendo assim, as narra-
tivas que tiveram o condão de transformar a artista em um mito 
são aquelas surgidas após a sua morte, adensadas pela tentativa 
inicial de compreensão do evento lúgubre. A partir disso, várias 
narrativas de ordens múltiplas foram dando forma à massa discur-
siva que se dimensionava, diferentemente das esparsas recensões 
críticas que Florbela teve de sua obra em vida, que apesar de terem 
elementos suficientemente caros à tessitura da sua narrativa mítica, 
não tiveram a capacidade de influenciar o trajeto de mitificação da 
escritora portuguesa. 

Portanto, a premissa central deste estudo é que o mito florbeliano, 
surgido após a morte da poetisa, ganha, de tempos em tempos, 
novos e inesperados contornos, acrescentando ao cadinho discur-
sivo da narrativa mítica elementos que confirmam, desmantelam 
ou recontam as inúmeras versões que intentam (re)construir a vida 
de Florbela Espanca, em um processo contínuo e não dicotômico 
de construções e desconstruções – afinal, nesse âmbito, as nuances 
não se agrupam por oposição, mas por complementariedade.
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1.2 A(S) MI(S)TIFICAÇÕES DE FLORBELA ESPANCA 
OU A INVENÇÃO DE UMA MULHER 

Não é tarefa fácil chegar a uma definição que abarque as tan-
tas acepções que a palavra mito2 encerra, pois ele é “uma reali-
dade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e 
interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares” 
(ELIADE, 2013, p. 11). Portanto, dentro de um horizonte de 
possibilidades semânticas difusas, o mito pode fazer referência às 
narrativas para a explicação, através de símbolos, do surgimento 
do homem ou das coisas, bem como dos fenômenos da nature-
za; também é possível se vincular a um contexto mais cultural e 
se referir a um conjunto de ações ou a alguém que, por motivos 
variados, tornou-se destaque em determinado cenário, ou, ainda, 
referir-se a discursos que são tidos como fantasiosos.

 De toda sorte, há um ponto de contato em todas essas 
possibilidades significativas do mito: trata-se, sempre, de algo que 
vai se realizar em uma fala, uma mensagem – “o mito é um mag-
ma discursivo” (LIMA, 2006, p.15) -, seja por um viés filosófico, 
religioso, cultural ou poético, tais possibilidades são constituídas a 
partir de variados discursos para oferecer “uma explicação para as 
relações que o grupo privilegia, para suas instituições e costumes; 
para a natureza que cerca o homem e para os poderes que teriam 
2 As diversas acepções do mito dificultam uma definição mais precisa e, pensando 
nesse caráter vário, a definição de mito mais pertinente a esse estudo é a de Roland 
Barthes (2009) que se volta para uma compreensão de um sistema semiológico do 
mito e, nessa perspectiva, abarca as múltiplas possibilidades que o conceito pode 
encerrar. Os outros autores aqui colecionados – Lima (2006), Kuthven (2010) e 
Eliade (2013) -, debruçam-se sobre ommito em uma perspectiva mais ontológica 
da questão e observam o fenômeno dentro do diapasão da história e da religião, 
bem como as suas implicações na linguagem e são usados aqui por analogia, para 
a tentativa de uma compreensão mais geral, em virtude do processo de mitificação 
de Florbela Espanca não adentrar questões cosmogônicas e/ou religiosas. É um 
mito de ordem cultural, sem, por exemplo, explicação do surgimento das coisas ou 
do funcionamento da natureza – mas inextrincável em relação a aspectos relativos 
à irrupção da imagem pública de personalidades literárias, como escritores, em 
meio a dinâmicas próprias daquele momento histórico da história da literatura, 
dos impressos e, também, do desenvolvimento da imprensa enquanto meio de 
divulgação, circulação e difusão. É, dessa maneira, a transmutação de um ser real 
e histórico em um mito – espécie de transformação que não anula a face histórica, 
mas a alarga tanto que tal face se perde em meio a um labirinto de imaginários 
constituídos a partir da figura real, mas sem, necessariamente, ficar adstritos a ela.   



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

879

engendrado” (LIMA, 2006, p.15). Assim, “já que o mito é uma 
fala, tudo pode constituir um mito, desde que seja suscetível de ser 
julgado por um discurso” (BARTHES, 2009, p. 199), mas, inver-
tendo a ordem, nem toda fala, nem todo discurso é considerado 
mito, “se assim fosse, ele se descaracterizaria, perderia sua especi-
ficidade. Seria tragado, submerso pelo oceano de narrativas, falas 
e discursos humanos” (ROCHA, 2012, p. 08), afinal, desde que 
homens e mulheres aprenderam a se comunicar, um sem número 
de falas e escritos – sobretudo com o advento da imprensa e o 
avanço dos meios de comunicação – circulam em fartos suportes, 
desde as histórias contadas através dos anos pela oralidade até a 
instantaneidade da internet. À vista disso, se todas as falas huma-
nas se constituíssem de mito, este perderia o seu caráter ímpar e 
se tornaria um mero expediente, como os discursos corriqueiros 
que se diluem na sempre dinâmica do tempo. Assim, o mito é uma 
narrativa particularizada, especial – produto da ação humana sobre 
diversos aspectos que se singularizam em virtude da necessidade 
de explicação e/ou perenização de discursos vários. 

É fácil perceber esse caráter singular de uma fala diferenciada 
nas narrativas míticas sagradas e cosmogônicas, realçadas pelo in-
vólucro explicativo-sacro que as contêm. No entanto, em mitos de 
outras ordens, como os mitos decorrentes da contemporaneidade 
– em que já se tem muito bem estabelecidos os meios de comu-
nicação e diversificados instrumentos de divulgação e de merca-
do cultural, no qual afloram mitos sem a necessidade precípua de 
explicação da vida ou de manutenção do status quo, há também, 
mesmo que menos evidenciado, a especificidade de uma fala pri-
vilegiada, pois, na medida em que algo (ou alguém) se destaca do 
universo comum e torna-se um mito, a fala restante desse percurso 
constitui-se como exemplo singular, destacado de demais histórias, 
por assim dizer. Outrossim, “o mito é uma fala roubada e restituída. 
Simplesmente, a fala que se restitui não é exatamente a mesma que 
foi roubada: trazida de volta, não foi colocada no seu lugar exato” 
(BARTHES, 2009, p. 217 – grifos do autor). Ou seja, no processo 
de mitificação os diversos meandros discursivos determinam uma 
instância apropriada de algum ser ou coisa e o que se diz dela, 
pela via mítica, não é exatamente um correspondente desse ser 
ou dessa coisa: a ação da linguagem já os transformou em mito e, 
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sendo assim, não se prestam mais a metonimizar o referente pri-
meiro, apenas sinalizam de onde vieram, mas não para onde vão. 
Parte-se, portanto, de uma representação da realidade, conforme 
as diferentes tomadas de pensamento do Ocidente – de Platão e 
Aristóteles até a contemporaneidade -, mas, como o mito também 
pode fundar realidades, a representação do real estaria mais calcada 
no início do mito, porém, não necessariamente, acompanha o de-
senrolar do processo mítico.  

Em se tratando especificamente de Florbela Espanca, “a rapi-
dez com que a lenda se apoderou de Florbela mostra bem como 
estamos em presença – creio que pela primeira vez na literatura 
portuguesa – de uma poetisa musa” (NEMÉSIO, 1958, p. 231), 
desencadeando um caso inédito na vida cultural de Portugal, em 
meio a um contexto político e social conturbados, que se inicia nos 
jornais da época, seguido de um boom editorial nunca antes visto na 
história literária lusitana. Todavia, este processo acarretou, mesmo 
que por vias ditadas pela oportunidade de auferir lucro com as 
obras da poetisa, em uma série de mistificações coladas à imagem 
da escritora, fato que aguçava a curiosidade de leitores e aumen-
tava a venda de livros, mas que determinava também uma leitura 
reducionista de sua obra, ao sabor das tantas detratações que surgi-
ram nesse momento inicial da história de Florbela Espanca como 
escritora conhecida do grande público, desembocando no “fato 
de ter-se constituído mais como um mito do que propriamente 
como uma escritora reconhecida pelos seus méritos literários” 
(OSAKABE, 2003, p. 11). 

Com efeito, é indiciário, para a tentativa de compreensão da 
gênese do mito florbeliano, antes mesmo de todo o processo de 
mitificação da escritora, o fato de Florbela ter dialogado com mi-
tos da tradição literária e histórica, como Aladim, o Príncipe En-
cantado, a Gata Borralheira, Napoleão, Dom Juan..., criando uma 
verdadeira ficção em torno de si: erigiu uma poética de topônimos 
paradoxais – ora a “Princesa Desalento” a chorar sua mágoa em 
um claustro, ora a “Princesa” que tem asas, dos reinos de além e 
que “apaga as estrelas” -, além de reclamar para si uma espécie 
de continuidade atávico-literária, singularizada nos diálogos com 
António Nobre, por exemplo – “Os males d’Anto toda a gente 
os sabe!/ Os meus... ninguém...” (ESPANCA, 1996, p.162) e uma 
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espécie de fidalguia forjada nas diversas imagens de orgulho e de 
redenção que fez destilar em seus textos, destacando o seu ser 
“superior”, sempre à espera de um Prince Charmant e, ainda dentro 
dessa dimensão autoficcional, na contramão da tradição confessio-
nal, traçou as linhas de um diário ofertado aos outros para que lhe 
compreendessem. Nem mesmo o irmão, Apeles, a quem a escri-
tora devotava patente amor, escapou da sua estratégia mitificante: 
depois do acidente que o vitimou, a poetisa lhe dedicou um livro 
de contos, As Máscaras do Destino3, no qual o conto “O Aviador” 
exprime tal traço de forma mais explícita, associando Apeles a Fa-
etonte, vazando o episódio fatídico daquele por este. 

Tudo isso é adensado pela replicação de um discurso literário 
trazido para a vida: Florbela assume a identidade literária de Sóror 
Saudade4 e a projeta como uma espécie de seu superego. Em carta de 
28 de agosto de 1930, enviada a Guido Battelli, depois de lhe re-
latar amenidades e expressar a confiança no professor italiano, diz

A sua amiga “Soror Saudade” é indécrottable, se este vulgar 
termo sem-cerimónia se pode aplicar, sem injustiça, à ilus-
tre poetisa que etc., etc., etc.... (...) “Soror Saudade” espera 

3 As Máscaras do Destino, publicado originalmente em 1931, é, flagrantemente, um 
livro de contos advindo da experiência vivenciada após a morte de Apeles, ocorrida 
em 1927. A epígrafe e a dedicatória do livro confirmam a relação intrínseca entre 
biografia e fazer literário. Conforme a escritora, “este livro é dum Morto, este livro 
é do meu Morto. Que os vivos passem adiante...” (ESPANCA, 1986, p. 24), mote 
que resume as “variações em torno do desaparecimento de Apeles” (DAL FARRA, 
2012, p. 87). Assim, “cada conto é construído como uma face da história de Apeles 
e da sua morte precoce e misteriosa, metaforizado em vários registros que incluem, 
ainda, a presença da noiva morta, as especulações dos amigos, as aspirações da 
própria Florbela em relação à permanência post mortem do irmão” (DAL FARRA, 
2012, p. 86-87). 
4 Segundo Anna M. Klobucka, “o soneto de Américo Durão, originalmente 
publicado em O Século de 27-12-1919 sob o título de ‘soneto’, foi depois incluído 
no volume Tântalo (Lisboa, 1921, p. 90), onde se intitula ‘A uma poetisa’” 
(KLOBUCKA, 2009, p. 79). Ademais, conforme Maria Lúcia Dal Farra, Florbela 
respondeu ao soneto de Durão com outro, intitulado “O meu nome”, que nada 
mais é que o soneto “Sóror Saudade”, que abre o Livro de Sóror Saudade (DAL 
FARRA, 1996, p. XXXVI). Ademais, a carta de 5 de janeiro de 1920, enviada por 
Florbela a Durão deixa claro a interlocução entre os dois poetas: “Do seu livro veio 
meu livro. Obrigado, Amigo meu!” (ESPANCA, [1920], 1986, p. 223). Além dessas 
sólidas evidencias de uma interlocução poética, a primeira epígrafe do Livro de 
“Sóror Saudade” é justamente o final do soneto de Durão dedicado “A uma poetisa”, 
que, evidentemente, é Florbela Espanca. (ESPANCA, 1996, p. 165). 
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sempre as suas notícias e fica contente quando as recebe. É 
para agradecer e também para admirar, porque a triste “So-
ror Saudade” é uma bárbara da charneca, uma pantera en-
jaulada que, nestas imensas tardes de Verão, abre a boca de 
aborrecimento, sonhando com as noites de lua cheia dos seus 
matagais longínquos. “Soror Saudade”, esquecendo-se da sua 
ferocidade de bicho, saúde reverentemente o amigo muito 
querido, a quem envia de longe um grande braçado de sauda-
des (ESPANCA, [1930], 1986b, p. 164-165). 

o que claramente evidencia a disposição da escritora em constituir 
e fixar a imagem de poetisa, a “Poetisa Eleita”, plasmada nessa 
personagem literária que povoa seus escritos desde o Livro de “Só-
ror Saudade” (publicado em 1923) e é retroprojetada nas demais 
imagens que foi criando ao longo do tempo, ao ponto máximo de 
confundi-la através da dimensão de realidade oferecida, em tese, 
pelos escritos epistolares, porque o “seu ato criador reencena, refaz 
uma iniciação primeirizante que ela vivencia enquanto personalidade 
poética” (NORONHA, 2004, p. 120 – grifos da autora). Assim sen-
do, o caráter ambivalente de uma personalidade confundida com 
a própria autora vai ao encontro da discussão proposta por Diana 
Klinger (2012) no tocante à discussão de performance: fincada na 
perspectiva de Judith Butler de que o performático é uma cópia, uma 
dramatização de uma realidade fabricada, Klinger estabelece uma 
relação entre performance e autoficção,5 principalmente na relação 
entre autor e personagem, nessa modalidade de escrita que imbrica 
essas duas categorias dentro de um jogo deliberado de misturar os 
planos da realidade e da ficção, pois

o conceito de performance deixaria ver o caráter teatralizado da 
construção da imagem do autor. Desta perspectiva, não have-
ria um sujeito pleno, originário, que o texto reflete ou masca-
ra. Pelo contrário, tanto os textos ficcionais quanto a atuação 
(a vida pública) do autor são faces complementares da mesma 
produção de uma subjetividade, instâncias de atuação do eu que 

5 A autoficção é um termo cunhado em 1977, por Serge Doubrovsky, para designar 
a ficção que o escritor decide apresentar dele mesmo, incorporando a experiência 
da análise não somente no tema, mas na própria escrita do texto. Segundo Diana 
Klinger, “essa ficção não é nem verdadeira, nem falsa, é apenas a ficção que o 
sujeito cria próprio” (KLINGER, 2012, p. 47). 
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se tencionam ou se reforçam, mas que, em todo caso, já não 
podem ser pensadas isoladamente. O autor é considerado 
como sujeito de uma performance, de uma atuação, um sujeito 
que “representa um papel” na própria “vida real” (KLIN-
GER, 2012, p. 50 – grifos da autora).  

Dessa visada, a “vivência enquanto personalidade poética” aludi-
da por Luzia Noronha (2004) pode também ser entendida atra-
vés da noção de uma performance poética de representar na vida real 
as subjetividades advindas do texto literário, como em Florbela, 
em que a imagem de Sóror Saudade vai figurar, para além dos li-
vros de poesia, nas suas cartas, em uma deliberada autorreferência 
que evidencia o jogo performático constituído a partir do epíteto 
cunhado por Américo Durão e adotado após 1923. Nesse ínterim, 
a imagem de “poetisa eleita” e de “castelã da tristeza” já aparecem 
no Livro de Mágoas (1919), mas o epíteto de “Sóror Saudade”, dado 
à Florbela pelo seu amigo e poeta Américo Durão vai se trans-
formar na amálgama que unirá todas as outras personas6 poéticas 
compreendidas na obra da escritora. Florbela, deliberadamente, e 
até o fim da sua vida, confunde as instâncias de um eu poético e de 
um eu empírico7 e, nesse fazer poético aliado à vida, Sóror Saudade 
representa essas duas esferas unidas quase à fusão. Com efeito, 
“quanto à significação mítica, nunca é completamente arbitrária, 
sendo sempre em parte motivada e contendo fatalmente uma par-
6 De acordo com Aline Alves de Carvalho (2014), é possível fazer uma aproximação 
entre as personas criadas por Florbela na sua lira e o processo heteronímico de 
Fernando Pessoa, “no que diz respeito à manifestações de identidades diferenciadas 
e independentes. Florbela não cria heterônimos, mas cria existências, que ela 
vivencia em seu lirismo; assim como inventa-se como santa, pecadora, heroína, 
mãe e amante, inventa a poetisa, a própria Florbela, diminuindo os limites entre 
realidade e ficção, ou vivenciado a arte ao mesmo tempo que cria a vida. Da mesma 
forma, Fernando Pessoa, por exemplo, cria Ricardo Reis, Alberto Cairo, Álvaro de 
Campos, Bernardo Soares, Barão de Teive, e inclusive o próprio pessoa ortônimo. 
Essa explosão de identidades nada mais é que os cacos espalhados de uma alma 
fragmentada, a crise de um sujeito oprimido pelo mundo que o dissolve no plano 
objetivo, e cuja existência se mobiliza pela busca de identidade”. (CARVALHO, 
2014, p. 20). 
7 Entende-se por eu poético o sujeito que fala dentro do poema e por eu empírico o 
autor que escreve os poemas. Tradicionalmente, a literatura separa essas instâncias 
e, nem sempre, o eu poético corresponde ao eu empírico. No caso de Florbela Espanca, 
uma das características nucleares de sua obra é a proximidade quase homogênea 
entre essas duas esferas. 
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te de analogia” (BARTHES, 2009, p. 217). Portanto, há um proces-
so de autovisão mitificada, espécie de pré-mitificação sugerida pela 
própria escritora ao estabelecer um diálogo permanente com um 
discurso mítico, projetando para o futuro o gérmen do mito que a 
tomaria por completo. 

A título de exemplo, o diário de Florbela, construído sob a égi-
de do autoelogio e revestido pela esfera de “veracidade” da confis-
são íntima, induz o leitor a acreditar na imagem que a poetisa quis 
apresentar de si e indicia a vontade de fixar, para a posteridade, 
uma visão personalíssima capaz de influenciar o pedido inicial de 
compreensão por parte dos outros. Mesmo que só tenha vindo ao 
conhecimento do público em 1981 quando  o processo de mitifi-
cação já estava em avançado estado de consolidação – porém não 
acabado – , o diário serviu de nova substância para leituras subse-
quentes em torno da imagem mítica da poetisa e, com certa ana-
cronia, corrobora a tese de que Florbela já dispunha das condições 
ideais para se tornar um “ser mitológico de que já alguns poetas 
autênticos (Manuel da Fonseca, por exemplo) se apoderaram para 
dele fazerem a alma da planície alentejana, genius loci errante entre 
o piorno e as estevas” (NEMÉSIO, 1958, p. 231-232). Depois da 
morte da escritora, 

estendeu-se uma interminável procissão de metaficções a gi-
rarem em torno da ficção originária e tutelar, abstraível do 
próprio eu poético da autora. (...) desde poemas até ensaios 
crítico-literários, abunda sobretudo em relâmpagos de iden-
tificação transhistórica e intertextual; e a sua enumeração, 
mesmo não exaustiva, torna-se uma fonte rica de equivalên-
cias e parentescos metafóricos, inserindo a figura de Florbela 
nos mais variados contextos, tanto míticos como históricos 
(KLOBUCKA, 2009, p. 80). 

De outra visada, mas ainda ao largo da questão propriamente 
dita da mitificação, muitos estudos literários trilharam os caminhos 
dos mais variados mitos para entender e relacionar a produção 
artística da poetisa a esse imaginário: a associação de Florbela a 
um amplo espectro de narrativas mitológicas, repete, guardadas as 
proporções, o mesmo processo mitificador que a artista realizou 
para si: o olhar do outro espelha o olhar sobre si  de Florbela: 
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terreno fecundo para a germinação de mitos, “pode-se dizer de 
Florbela Espanca o mesmo que Inês, já que aquela se tornou, tanto 
quanto esta, rainha – e apenas depois de morta” (DAL FARRA, 
1996, p. IX) , em decorrência do enorme sucesso editorial causa-
do pela mitificação. Assim, foi retratada como a “Dido vergiliana 
no reino das sombras” (BATTELLI, 1931, p. 27) ou aquela que 
“em vão se debruçou na varanda invisível dos seus sonhos, oculta 
no véu das suas quimeras. Esfíngico D. Sebastião à espera do seu 
Prince Charmant...” (VILAR, 1947, p. 19) mas que, paradoxalmente, 
“manipula o fraseado amoroso como Circe os seus filtros” (COR-
REIA, 1981, p. 12) e tem “os predicados contraditórios de Diana: 
virgindade e morte; treva e luz; sedução e castidade; infecundável e 
fecundante, enquanto propiciadora de esponsais e partos” (COR-
REIA, 1981, p. 14) e a “fraternidade mística de Florbela com o 
irmão [é] uma réplica a geminação de Apolo com Diana” (COR-
REIA, 1981, p. 22) e, ao final, “pálida e serena como Ofélia, jovem 
poetisa repousa no seu leito de flores (...) Irmã de Ariel, feita de ar 
e luz, esvaiu-se no céu, perdeu-se nas nuvens (...) o seu coração, an-
sioso de interrogar o Mistério, parou de bater” (BATTELLI, 1931, 
p. 19). Dessa maneira, “já vimos como se narciza Florbela sonhan-
do-se ter sido princesa, infanta, castelã, mística, dona, soror, lá nos 
países donde veio” (RÉGIO, [1950], 2010, p. 19). Ademais, “já no 
contexto do Diário do último ano, torna impossível a dissociação 
entre Eros e Thanatos” (DAL FARRA, 2012, p. 37). 

Assim, nesse jogo refletido, constitui-se uma mitificação den-
tro de uma mitificação, ou uma metamitificação: escritores e críticos 
aproveitam-se das balizas míticas lançadas pela própria Florbela 
para lhe imprimirem outros tantos mitos que a analogia possa 
permitir. Esse processo labiríntico de mitos é desencadeado por 
analogia - e nunca por oposição – a traços biográficos e a imagens 
literárias ou, na maioria das vezes, pela junção dessas duas esferas 
– tática deveras explorada por Florbela no seu influxo criativo que, 
com um olhar mais apurado, também poderia ser observado como 
um dos tantos astros que circularam em torno da constelação mi-
tológica que arquitetou para si, afinal de contas, há, dentro desse 
universo, conforme se depreende bem no Diário do Último Ano,  “o 
vestido de Cendrillon, a coroa de rosas de Titânia, a esmeralda de 
Nero, a lâmpada de Aladim, a taça do rei de Thule...” (ESPAN-
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CA, [1930], 1986, p. 137).Para além disso, “cada mito pode, assim, 
comportar uma história e uma geografia que lhe pertencem; aliás, 
uma constitui o signo da outra; um mito amadurece porque se 
expande” (BARTHES, 2009, p. 242).
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RELAÇÕES ENTRE MEMÓRIA E HISTÓRIA: UMA 
LEITURA DO TESTEMUNHO E DO TRAUMA 
NOS ROMANCES DE JORGE REIS-SÁ E DE 

FRANCISCO CAMACHO

José Luís Giovanoni Fornos1

A presente comunicação deriva de reflexões efetuadas a partir 
do projeto de pesquisa As relações entre memória e história: uma pers-
pectiva do testemunho, do trauma e da melancolia em romances portugueses 
do século XXI. O objetivo do mesmo é investigar os romances por-
tugueses publicados a partir do ano 2000 com base nas categorias 
acima indicadas. Tal recorte se deve, em parte, à presença de jo-
vens escritores como, por exemplo, Gonçalo Tavares, Valter Hugo 
Mãe, Afonso Cruz, João Tordo, José Luís Peixoto, Patrícia Reis, 
Nuno Camarneiro, Jorge Reis-Sá, Paulo Varela Gomes, Francisco 
Camacho, Possidônio Cachapa, Bruno Vieira Amaral, entre ou-
tros, que vem se destacando, bem como aqueles já consolidados, 
em especial, António Lobo Antunes, José Saramago, Lídia Jorge, 
Teolinda Gersão, Helder Macedo, Mário Cláudio. Em comum ao 
grupo ressalta-se a quantidade expressiva de publicações com res-
pectivas premiações. O referencial teórico da proposta do projeto 
é interdisciplinar, envolvendo o diálogo da literatura com outras 
áreas das ciências humanas. Entre os estudiosos elencados,2 des-
taque para Paul Ricoeur que se propõe a discutir as aporias da 
história e da memória. Um dos postulados do filósofo francês é 
compreender e oferecer “solução ao problema das relações entre 
o conhecimento e a prática da história e a experiência da memória 
viva” (RICOEUR, 2007, p.146).

O romance Todos os dias (2006) é o livro de estreia do poeta e 
1 Doutor em Teoria da Literatura pela PUCRS e professor da Universidade Federal 
do Rio Grande (FURG).
2 Entre os estudiosos que servem de base para o estudo, encontram-se os trabalhos 
de Nietzsche, Walter Benjamin, T. H. Adorno, Emmanuel Lévinas, Jacques 
Derrida, Hannah Arendt, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Paul Ricoeur, Jacques Le 
Goff, Michel de Certeau, Maurice Halbwahs, Michael Pollak, Edward Said, Homi 
Bhabha, Giorgio Agamben, Boaventura de Sousa Santos, Beatriz Sarlo, Márcio 
Seligmann-Silva, entre outros. 
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romancista Jorge Reis-Sá, nascido em 1977, em Vila Nova Fama-
licão, cidade do distrito de Braga localizada no norte de Portugal. 
O autor estudou biologia e, até o momento, possui três romances 
publicados. Todos os dias, já mencionado, Dom (2009) e A definição 
do amor (2015).

A narrativa Todos os dias alicerça-se em torno do universo fa-
miliar como espaço central na problematização dos sujeitos e o 
executa por meio de uma linguagem lírica exemplar. A estrutu-
ração divide-se em nove capítulos, distribuídos e nomeados na 
seguinte ordem: Todos os dias, Aurora, Manhã, Almoço, Tarde, 
Crepúsculo, Jantar, Noite e Tarde demais. Tal composição repro-
duz a trajetória do dia, tempo indicativo das ações cotidianas das 
personagens. Um cortejo de gestos repetidos assinala as rotinas 
interrompidas pelos rituais do casamento, nascimento e morte. É 
quando os afazeres de todos os dias se rompem. A expressão to-
dos os dias que dá título ao livro, se repete continuamente. Mergu-
lhados numa introspecção rememorativa, mediados pelo trabalho, 
as personagens tecem seus distintos pontos de vista, sinalizados 
pela dor, consubstanciada por uma resignada melancolia. Em que 
pese a repetição dos dias, que, por vezes, nos lembra da paralisia da 
história vista em seus movimentos monumentais, cada minúscula 
ação parece valorizar o dia-a-dia, edificado na troca dos afetos aos 
mais próximos. 

A narrativa encena o testemunho familiar em meio ao luto.3 A 
superação e a continuidade do viver dependem do lembrar e do 

3 Nesse sentido que Márcio Seligmann-Silva anuncia a necessidade de um diálogo 
íntimo da teoria do testemunho com a psicanálise. Em Luto e melancolia (1915), 
Freud observa que o ponto de partida é uma perda significativa. Perda essa que 
conduz o sujeito a um superinvestimento na representação do objeto perdido, 
numa tentativa de mantê-lo vivo. Duas linhas de ação decorrem dessa situação. 
A primeira seria a realização do luto, “presumido como diretamente acessível, 
pelo menos num primeiro momento.” (RICOEUR, 2007, P.85) A segunda linha, 
consequência do fracasso da primeira, seria a impossibilidade de abandono do 
investimento no objeto perdido, levando o sujeito à melancolia. O trabalho de luto, 
para Freud, é realizado quando, não existindo mais o objeto amado, a libido é 
retirada do mesmo, afastando qualquer ligação entre ambos. Todavia, o abandono 
de uma posição libidinal não se constitui em tarefa fácil, nem mesmo quando da já 
apresentação de um substituto. É necessário grande dispêndio de tempo e energia 
catexial, prolongando-se psiquicamente, nesse meio tempo, a existência do objeto 
perdido. Todavia, quando da conclusão do trabalho de luto, o sujeito fica livre e 
desimpedido novamente.
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narrar. Este se manifesta em silencioso ato interior. A cada curto 
capítulo, seus membros se revezam, recordando momentos em 
que viveram juntos sob o teto da mesma casa no pequeno vilarejo. 
Saudade e melancolia se acumulam nos rastros memorialísticos, 
permeados pela perda e pelos ressentimentos. 

A trágica morte do filho escritor marca a memória familiar. 
De outro modo, é através do escritor morto que se toma conheci-
mento de tais vozes, localizadas numa temporalidade múltipla, as-
sinalada pelo segredo e confissão. Em outras palavras, é o escritor, 
num esforço de alteridade máxima, que, não somente escreve sob 
os efeitos do que viu e viveu, mas daquilo que cada figura possi-
velmente estaria pensando e fazendo depois de sua partida. Esse é 
um dos elementos estruturantes do livro. Em suma, o escritor se 
apropria dos corpos familiares, dando-lhes sentido e forma. Por 
meio de um conhecimento empírico e inventivo, escreve sobre o 
existir familiar. Produz ficção para que a história de sua família 
não seja sepultada. Igualmente escreve para expiar culpas e pedir 
perdão. Procura recompor a verdade através dos testemunhos. 

Os cinco membros são Justina, a mãe, António, o pai, os filhos 
Fernando e Francisco Augusto, o escritor falecido. Participa tam-
bém do enredo a avó Cidinha que se recorda do seu difícil passado 
de abandonos, bem como do vazio sentido após a morte do neto 
Augusto. Vem a falecer meses depois do escritor. Manuela, perso-
nagem importante da intriga, tem apenas um fragmento narrativo. 
É casada com Fernando e ambos possuem um filho pequeno cha-
mado Rafael. A criança é a materialidade viva que se impõe contra 
o silêncio. A única participação narrativa de Augusto ocorre no ca-
pítulo final quando o leitor se depara com uma carta, documento 
que explica o silêncio que vigora na casa. 

É a rotina que faz amenizar a ausência de Augusto, ainda que 
ela seja permanente no pensamento de cada familiar. Assim, Jus-
tina, depois de se aposentar como enfermeira, absorve o tempo, 
dedicando-se às tarefas domésticas, num rito que se inicia desde as 
primeiras horas da manhã quando, todos os dias, alimenta suas ga-
linhas. Depois da morte de dona Cidinha, a sogra, cabe a Justina o 
almoço diário. O operário António, igualmente aposentado, divide 
o tempo entre a leitura do jornal, uma rápida conversa com vizi-
nhos e o cuidado do neto Rafael. Na casa, já não estão Fernando 
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e Manuela. Ela cuida do lar, ele trabalha numa agência bancária.
No esquema familiar, a casa ergue-se como unidade das re-

cordações. Tal espaço surge como lugar de memória, símbolo da 
permanência e da transitoriedade geracional. Local em que as lem-
branças se sustentam, servindo de elo entre o presente e o passa-
do. A casa como elemento primeiro e último da identidade dos 
sujeitos. No tempo presente, a casa está embebida num aparente 
silêncio. Nela, todavia, ressoam vozes interiores que trazem as re-
miniscências de Justina, António e Fernando. 

A morte do escritor é uma espécie de fantasma que retorna 
a todos de maneira peculiar.4 Ao pai voltam às discussões com 
o filho quando este abandonara os estudos universitários para se 
entregar inteiramente à escrita. No período, para o desgosto pater-
no, Augusto volta para casa, passando os dias trancado no quarto 
na elaboração de seus textos de ficção. O pai, atônito, irrita-se, 
preocupado com a ausência de trabalho do filho. Justina, embora 
traga as dores da perda, se consola, recolhendo-se às obrigações 
da casa, em especial, o quintal e seus bichos. As missas diárias e a 
fé em Deus lhe dão forças para seguir adiante. A presença do neto 
Rafael também lhe restitui as forças de viver.

Em Fernando, mágoa é o sentimento que perdura no retor-
no da imagem de Augusto. Diferente das demais personagens, o 
irmão recorda uma série de acontecimentos em que se via despre-
zado. 

Tu, Augusto, continuas morto e, mesmo assim, entrando pela 
minha vida como sempre. E como eu detestava por isso. Por 
seres quem eu tentava e não conseguia. Porque a ti tudo era 
permitido. Deixaste a faculdade a meio, decidiste ser escri-
tor. Era o filho mais velho, aquele que depositavam todas as 

4 Tal discussão em torno do passado e as imagens que se anunciam no presente, 
vale conferir o estudo Espectros de Marx, de Jacques Derrida. Em tal obra, Derrida 
analisa os procedimentos fantasmáticos em Shakespeare e Marx, demonstrando 
uma interlocução entre as obras dos dois autores. Derrida afirma: “A experiência do 
espectro, eis aí como conjuntamente com Engels, Marx terá pensado, descrito ou 
diagnosticado uma determinada dramaturgia da Europa moderna, principalmente 
a de seus grandes projetos unificadores. Na sombra de uma memória filial, 
Shakespeare terá frequentemente inspirado essa teatralização marxiana.” (p.19) Na 
sequência, Derrida interroga-se: “o que vem a ser um fantasma”. Para o autor, um 
fantasma é sempre um “retornante”. Nesse sentido, “não se tem meios de controlar 
suas idas e vindas porque ele começa por retornar.” (p.27)
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esperanças, aquele que sonhavam doutor, engenheiro, o que 
pudesses ser. Decidiste deixar o curso em que tanto inves-
tiram os pais e ficar em casa a escrever. Eu também queria, 
Augusto, é o que eu te digo. Também queria e talvez conse-
guisse. Mas não me foi permitido. E sabes porquê Porque do 
Fernando todos esperavam o que está certo. Que terminasse 
o curso, que se casasse, que tivesse filhos. Não que ficasse to-
dos os dias em casa escrevendo, que não fizesse nada da vida 
além disso. (REIS-SÁ, 2006, p.55).

Nas rememorações da personagem, Augusto roubara sempre 
as atenções do pai:

Explica-me: por que te amava mais o pai a ti do que a mim tu 
deixaste-o o sonhar com um filho que não teve em ti, doutor 
ou engenheiro; tu não tinhas ninguém fosse contigo a tua 
vida, uma mulher, um filho, nada; tu vivias confinado a um 
espaço exíguo, mais à custa do pai do que de ti; tu recusavas 
prémios em dinheiro porque achavas mal e o nosso pai traba-
lhava nove horas por dia na serralheria. Diz-me, Augusto: que 
fizeste tu na tua vida para mereceres o amor dele. (REIS-SÁ, 
2006, p.56)

A alegria vinda da movimentação barulhenta dos meninos é 
recorrente na rememoração da mãe e do pai. Hoje, restam as vi-
sitas ao cemitério quando Justina e António homenageiam seus 
mortos, alimentando o presente com imagens do passado. 

Outro elemento significativo de Todos os dias é sua reflexão 
acerca da paternidade. António reflete sobre a importância de tal 
experiência quando diz:

Acordo já as notícias acabaram e só fica o silêncio. A casa é 
enorme na noite, tem o silêncio que o sono do mundo lhe 
dá. Vejo o silêncio inundar-me todos os dias a vida, a noite 
escura, a toalha puída, a memória. Pego o jornal desportivo, 
que agora também compro para diminuir o tempo das ma-
nhãs, e dou-lhe outro sentido. Abro-o nas últimas páginas, 
faço as palavras cruzadas como um esquecimento. Quero es-
quecer-me do barulho das crianças a passearem na sala, da 
sua respiração enquanto dormiam que me fazia pai. Eu ouvia, 
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lá dentro o Augusto dormindo. Ouvia o Fernando, peque-
no dormindo também. As casas nunca são suficientemente 
grandes para que um pai não reconheça o som que inunda a 
vida dos filhos, o som do ar sendo sangue e permitindo que 

cresçam, sejam grandes. (REIS-SÁ, 2006, p.189)

Por fim, é preciso pensar acerca da atenção dada predomi-
nantemente ao microcosmo familiar, consolidado na figuração da 
casa. Tal escolha narrativa parece por em xeque a relação entre me-
mória e história, esta enquadrada aqui aos fatos políticos nacionais 
e internacionais. No enredo, não há menções a datas referentes à 
história de Portugal. As notícias lidas nos jornais por António em 
momento algum merecem comentários da personagem. O futebol 
talvez seja o único acontecimento trazido à tona.

O veto à historiografia acaba por delimitar as ações, atendendo 
ao que Freud denomina de romance familiar.5 O esgotamento his-
tórico em detrimento da memória familiar, ou seja, às lembranças 
dos mais próximos nos remete às reflexões de Paul Ricoeur. Em 
A memória, a história, o esquecimento (2007), o filósofo francês chama 
a atenção para a categoria os próximos. Na relação dialética entre 
memória coletiva e individual, os próximos aparecem como figura 
intermediária, operando concretamente as trocas vivas das pesso-
as individuais e da memória pública das comunidades. Segundo 
Ricoeur, 

os próximos, essas pessoas que contam para nós e para os 
quais contamos, estão situados numa faixa de variação das 
distâncias na relação entre si e os outros. A proximidade seria 
a réplica da amizade, dessa philia, celebrada pelos Antigos, a 
meio caminho entre o indivíduo solitário e o cidadão definido 
pela sua contribuição à politeia, à vida e à ação da polis (RICO-
EUR, 2000, p. 141).

Em contrapartida ao romance de Jorge Reis-Sá, em A última 
canção da noite, de Francisco Camacho, a história se faz presente a 

5 Outro aspecto importante é a presença ínfima do espaço urbano. Tal fato se 
expressa somente na ida de Augusto à universidade. A narrativa se fixa integralmente 
ao local, predominando a imagem de um povoado habitado por número reduzido 
de habitantes. 
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partir de um evento traumático no final do século XX. Trata-se da 
guerra étnica dos Balcãs. Essa é uma das diretrizes centrais do livro 
de Francisco Camacho,6  que se centra na personagem Jack Novak, 
guitarrista e letrista da banda The Bitters, grupo de sucesso mundial. 
Novak decide afastar-se subitamente da cena musical, causando 
um impacto no meio social e artístico. Sem deixar rastros, evitando 
explicações e motivos, some, rumando em direção ignorada. Esse 
é o elemento que dá partida à história, provocando, no leitor, ques-
tionamentos acerca do desaparecimento. Ao final do livro, pode-se 
dizer que são múltiplas as razões que fazem com que Jack Novak, 
ídolo do rock internacional, abandonasse a carreira em seu auge.

Um deles é o impacto da guerra étnica nos Balcãs no início dos 
anos 1990 do século XX. Novak reafirma a todo instante quando 
questionado em entrevistas que não possui vínculo algum com o 
passado daquela região, particularmente na Croácia. Todavia, tais 
raízes estão presentes na família. Seu pai nascera na Croácia, atuan-
do mais tarde como diplomata em Londres, cidade natal do filho 
músico. É por meio dessa relação que a guerra nos Balcãs assume 
contornos dramáticos na existência de Novak. Suas constantes 
negativas não evitam que os sonhos e pesadelos de tal genocídio 
reapareçam, mostrando um laço traumático com aquele espaço. 

A figura da mãe contribui igualmente para a formação de No-
vak. Natural de Inverness, na Escócia, Amber Reid ama a música, 
procurando exercê-la como violista. Casara com Dragan Novak, 
adido cultural na embaixada da Iugoslávia. Amber almeja viver no 
mediterrâneo, particularmente no Sul de Portugal. Sonha com tal 
experiência desde o dia em que fora levada ainda criança pelos pais 
àquela região. Dragan gosta da vida londrina, mas cede aos desejos 
da esposa, conseguindo sua transferência para Lisboa. 

Depois de um período de euforia, aos poucos a vida em Por-
6 Francisco Camacho nasceu no Funchal em 1969. Foi redator e editor do semanário 
O Independente, redator e diretor-adjunto da revista Grande Reportagem, diretor 
das revistas Volta ao Mundo e NS’, editor-executivo da revista Sábado e diretor-
adjunto do jornal i. Recebeu o Prémio Revelação do Clube Português de Imprensa 
(1993) com uma reportagem na Escócia e o Prémio Fernando Pessoa de Jornalismo 
(1998) com uma reportagem em Moçambique. Em 2010, trocou o jornalismo pela 
edição de livros. Atualmente, é editor da Oficina do Livro e escreve regularmente 
nas revistas Sábado e GQ. Niassa, o romance com que se estreou, foi distinguido 
com o Prémio PEN Clube na categoria Primeira Obra, em 2008, e recebeu vários 
elogios da crítica. A Última Canção da Noite é o seu segundo romance.
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tugal começa a se tornar cansativa. Amber passa a ter constantes 
crises, sofrendo oscilações de humor, afetando o convívio fami-
liar. Por sua vez, o pai de Novak conforma-se com o abismo que 
separa a capital portuguesa da exuberância artística e cultural de 
Londres. 

Em meio aos conflitos políticos e pessoais, Novak descobre, 
num exame médico de rotina, uma grave doença. Tal notícia im-
pulsiona o artista a retornar, reencontrando conhecidos. A inten-
ção é escrever um testemunho acerca da sua existência, mostrando 
a história recente dos conflitos étnicos nos Balcãs, bem como a 
importância da memória familiar na constituição de sua identida-
de. Assim, os traumas provocados pelos genocídios no leste euro-
peu alicerçam as discussões do romance, bem como a importância 
do território português no engendramento identitário da perso-
nagem. 

As análises dos romances nos conduzem mais uma vez as re-
flexões e interrogações epistemológicas de A memória, a história e o 
esquecimento, de Paul Ricoeur quando o filósofo procura responder 
às questões em torno das relações entre memória e história. Na 
referida obra, Ricoeur discute as aporias da memória, referindo-
-se a duas tradições. Uma delas intitula de tradição do olhar interior, 
cujo postulado é compreender o funcionamento da mente a partir 
de suas propriedades ontológicas que garantiriam aos sujeitos, no 
plano individual, a capacidade de recordar e lembrar. Neste caso, 
recorre a três autores: Santo Agostinho, John Locke e Husserl. 
Apoiado na fenomenologia husserliana, o filósofo chama a aten-
ção para a consciência íntima do tempo, expressão que traduz e 
revela a individuação das coisas vividas através das lembranças. 

De outro modo, em campo contrário, apoiando-se na socio-
logia, traz o estudo Memória coletiva, de Maurice Halbwachs, enfa-
tizando a memória como fenômeno social coletivo. Ricoeur in-
terroga sobre as possibilidades de aproximação dos discursos da 
fenomenologia e da sociologia, demonstrando, ora a independên-
cia, ora a ligação dos mesmos. 

É nesse sentido que o discurso da psicanálise estaria calcado 
não apenas no indivíduo e seus dramas familiares, mas igualmente 
deve apelar ao conhecimento histórico, emanado de memórias co-
letivas que deslindariam os traumas vividos pelos sujeitos. Ricoeur 
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faz uma releitura de dois ensaios importantes de Freud para discu-
tir tal questão. O primeiro é Recordar, repetir e elaborar e o segundo 
é Luto e melancolia. A ideia é mostrar que, muitas vezes, os traumas 
históricos são responsáveis pela situação vivida pelo individuo. O 
trabalho de luto é um exercício de rememoração que, muitas vezes, 
exige do analista uma postura interdisciplinar. 

Desta forma, a relação entre memória individual e coletiva 
atravessa boa parte do debate realizado por Paul Ricoeur, tomando 
de empréstimo autores de diferentes tradições com a finalidade de 
compreender os sujeitos em sua totalidade interior e exterior. Os 
traumas históricos atingem toda uma coletividade, ecoando indivi-
dualmente em cada sujeito sobrevivente. Em relação aos romances 
investigados, tal propósito ocorre nos dois sentidos. Se por um 
lado, há personagens atrelados a dramas pessoais, em visível pro-
jeção familiar, de outro, as feridas existentes são decorrentes do 
universo histórico. Assim, na esteira das reflexões de Paul Ricoeur 
e da psicanálise, é possível assegurar as aproximações e distancia-
mentos das recordações individuais e coletivas, preservando a uni-
dade e diversidade da consciência íntima e histórica.
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LUZ E SOMBRAS: METONÍMIA(S) DO DESEJO EM 
A CURA, DE PEDRO EIRAS

José Luiz Foureaux de Souza Júnior1

...uma palavra não tem consequências. Uma palavra, logo que 
é dita, é a sua própria consequência.
(Pedro Eiras, A cura, p. 62)

As quatorze estações da via crucis já fora motivo de abordagem 
de um livro de Dalton Trevisan, O vampiro de Curitiba, matéria de 
uma dissertação orientada por mim, defendida por Elvira Silva 
Lima e aprovada na UFSM em 1996, um passado não tão distante 
assim. Naquela altura a perspectiva de abordagem era dada pelas 
ideias de Mikhail Bakhtin, especificamente aquilo que ficou co-
nhecido como carnavalização. A aproximação comparativa entre 
ficção e catecismo se desenvolveu no diapasão da ironia, por força 
da natureza peculiar da narrativa do autor paranaense. Esta é a 
nota inicial do que aqui se apresenta hoje, já inaugurando certa 
denegação: não vou proceder ao mesmo exercício hermenêutico, 
desta feita, a partir da leitura de A cura, de Pedro Eiras. Noutra 
direção, um elemento comum escapa desta denegação: a implíci-
ta relação que, como leitor, estabeleço entre o livro do professor 
português e a mesma lição do catecismo – a que trata da paixão e 
morte de Jesus Cristo – ainda que numa perspectiva bem diferente. 
Deixo de lado o russo e sigo os passos de um austríaco: Sigmund 
Freud. Não foi à toa que citei um dos conceitos operacionais de 
seu pensamento.

A ideia de passagem, presente na ficção de Pedro Eiras e no 
catecismo, respalda o jogo de ideias que se pode inferir da coin-
cidência das duas iniciais: desejo e denegação. Interdependentes, 
estes conceitos freudianos, ajudam a entender a mecânica dos 
fluidos narrativos que a história do “Sr. Doutor” vai contando, a 
partir das sessões de análise do papa. O primeiro destes, no meu 

1 Professor Titular de Literatura Portuguesa e Comparada, Universidade Federal 
de Ouro Preto.
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enunciado, é o combustível da narrativa de A cura, sobretudo no 
que diz respeito a seu narrador. Nas voltas e contravoltas de sua 
aventura – uma pitada bem calculada de tempero policialesco dá 
certo sabor exótico à história contada no livro – o “Sr. Doutor” 
vai desfilando miríades de elucubrações psicanalíticas, a partir das 
consultas que partilha com o papa, seu paciente que, ao que pare-
ce, mais se assemelha a uma personagem de romance policial: não 
tem nome, aparece sempre à noite, não se identifica e consegue, 
ao fim e ao cabo, vencer o “Sr. Doutor”, fazendo com que ele dê 
uma guinada existencial absoluta e contundentemente inesperada, 
relatada ao final do romance:

Dez dias depois, peguei numa mala sumária e na minha Bí-
blia; apanhei o autocarro, depois uma camioneta, depois ou-
tra, que me deixou no meio da praça central de vila de ***. 
Aguardei, ao sol, até que chegou um carro preto. A porta de 
trás abriu-se, entrei e sentei-me ao lado de X.
“O senhor esteja conosco, disse X.
“O senhor esteja conosco, respondi.
O carro avançou atravessou campos, um vale subiu uma 
montanha, parou em frente ao convento. Apeei-me, a porta 
do convento abriu-se, X. e eu entramos. Os irmãos acolhe-
ram-me com alegria tranquila, silenciosos, muito austeros. Le-
varam-me a uma sala onde um monge muito velho me rapou 
o cabelo e me deu dois hábitos, duas toalhas, dois lençóis 
e um cobertor. Entreguei a minha roupa civil, vesti o hábi-
to. Um irmão mais novo mostrou-me a minha cela. (EIRAS, 
2013, p. 227)

A reviravolta tem a ver com a citada denegação. Durante todo 
o romance, a atitude do “Sr. Doutor” revela um desejo de se fazer 
entender, explicando o que vai sucedendo. Com o papa sem nome, 
as discussões de cunho científico e teológico acabam por ecoar a 
relação conturbada com o pai; com Rita, o amor se desvela inútil 
e absolutamente ineficaz. Neste pormenor, enxergo a possibilida-
de de aproximação que anunciei no início, referente à via crucis. 
O processo pelo qual passa a namorada do “Sr. Doutor”, depois 
do acidente que sofre durante um mergulho, pode ser lido como 
metonímia do processo da paixão de Cristo, sobretudo a que se 



900

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

circunscreve do flagelamento até a morte, contando com a via do-
lorosa, propriamente dita. O mesmo raciocínio metonímico pode 
ser inferido na relação do “Sr. Doutor” e com o papa sem nome. 
Numa duplicação da relação do psicanalista com seu mentor, a 
relação com o papa, por metonímia, vai revelando um lado um 
tanto sombrio da personalidade do psicanalista que acaba por se 
corporificar na mudança radical a que se impõe. Por fim, no mes-
mo caminho, podem ser agrupadas as relações do “Sr. Doutor” 
com Rita, com Vanessa e com Yves. O que seria impedimento 
para associar estas relações ficcionais a representações metonímica 
de um desejo, igualmente explicitado pelas tentações vividas pelo 
filho de Deus no deserto, momento antes de ser traído e entregue 
aos romanos? Cada uma destas personagens, sem nitidez absolu-
ta – talvez num “ato falho” propositalmente ficcionalizado pelo 
narrador –, acaba por ser, via leitura, a verbalização de traços das 
referidas tentações, mesmo que sem uma enumeração explícita e 
absoluta. O que desejo destacar é o caráter associativo – visceral 
na Psicanálise – que faz com que estas relações sejam índices das 
revelações pelas quais a elaboração discursiva do narrador revela o 
tormento – a paixão – pela qual ele mesmo passa.

Este exercício de elaboração e memorização traz evidentemen-
te os seus fantasmas, revelados nas relações que o “Sr. Doutor” 
faz com seu pai e seu mentor, por um lado; e que o papa também 
relata, em relação a seu passado e a seus sonhos. Interessante é 
notar que, neste contexto apenas quatro personagens têm nome – 
Rita, Vanessa, Úrsula e Yves. O “Sr. Doutor” e o Papa, não. Parece 
haver, explícita, uma intenção de associá-las à sua atividade profis-
sional, digamos assim. Funcionam como fantasias que permeiam 
o relato entre o papa e o psicanalista. Estes, por sua vez, podem 
ser lidos metonimicamente como subjetividades que se vão cons-
truindo ao longo do relato, ao sabor da maré do desejo que, a cada 
passo, se revela mais intrincado. É como se o texto do romance 
acabasse por ser instrumento de revelação de diálogos multifaceta-
dos e multidirecionais na “realização” – e tomo aqui este termo em 
seu sentido clínico – das direções e posições frontais no confronto 
inicial entre Psicanálise e Religião. Estes dois campos do conheci-
mento, da atividade humana, são os dois marcos metonímicos a 
desenhar o perímetro dos desejos – do papa e do psicanalista – ao 
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longo do relato romanesco.
As outras personagens têm um nome porque estão condicio-

nadas a uma posição serviçal na história. Rita é a mulher perfeita 
aos olhos do protagonista, a esposa que, sem corresponder a este-
reótipos, desempenha sua função, otimizada, na relação com o “Sr. 
Doutor”. Através dela, o psicanalista percebe as nuances do amor 
que não experimentou em relação ao pai. Vanessa é a secretária 
perfeita, fiel; Úrsula um pecado adequado para estabelecer uma 
compreensão com as atitudes de Rita; e Yves tem um nome, mas 
é uma personagem quase anônima para relativizar os desejos e 
comportamentos carnais de Rita. Percebe-se, na estrutura formal 
do romance – a organização pela sucessão de sessões com o papa 
em número de 13 – elemento indicial da aproximação anunciada 
no início desta comunicação. Juntem-se prólogo e epílogo, como 
elementos espelhados, e têm-se o conjunto completo da via cru-
cis ficcional de que o romance é porta voz. A mudança radical e 
inesperada do seu final corrobora esta tese, pois é fruto de todo o 
martírio pelo qual passa o psicanalista, no afã de vencer o papa no 
prélio divido em treze assaltos: uma luta entre desejos nem tão ex-
cludentes assim... Narrado em primeira pessoa, o texto do roman-
ce acaba por se codificar como uma confissão, o que é literalmente 
comprovado pelas quatro linhas finais do romance:

Termino assim a minha confissão. É grosseira e tumultuosa, 
mas sinto a paz descer sobre mim. Vou fechar este caderno. 
O irmão já passou no corredor, bateu à porta, são horas de 
apagar a luz e dormir. Já o orvalho cai na montanha, já as 
letras se confundem nos meus olhos. (EIRAS, 2013, p. 228)

O último parágrafo é, sem sombra de dúvida, um poema. A 
confissão termina, de maneira abrupta, no fim do dia, revelando 
metonimicamente a conclusão de um processo que se identifica ao 
da subjetivação da experiência: o sujeito encontra-se “definido” e 
“ em seu lugar”. Ao lado do trecho já citado aqui anteriormente, 
o que, de certa forma, prepara este final de relato, tal considera-
ção me faz pensar numa curiosidade. Há alguns dias, preparando 
esta comunicação, leio numa postagem qualquer a notícia de que 
o Papa Francisco teria confessado que chegou a passar por algu-



902

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

mas sessões de psicanálise. Se verídico, o fato a que se refere a 
postagem, pode instigar a coceira no cérebro causada pela leitura 
do romance de Pedro Eiras. Mesmo que posterior à publicação 
do livro, a notícia veiculada pela/na postagem, estabelece a possi-
bilidade de associação livre do papa, no romance, a Francisco, na 
realidade. Este desdobramento fica para depois. A certa altura, o 
narrador se dirige diretamente aos possíveis leitores do texto que 
vai narrando. Diz ele:

O leitor deste caso clínico pode imaginar aqui um enredo ro-
manesco banal: a Rita com ciúmes de uma amante imaginária, 
detectives, rusgas à minha roupa... Mas isto não é um roman-
ce. E a história da minha vida: e talvez as coisas sejam mais 
complicadas por isso. A Rita não pensou que eu tinha uma 
amante. Primeiro, porque nenhum marido eu quisesse es-
conder uma traição passaria uma noite por mês fora de casa, 
metodicamente, levantando suspeitas; a minha ausência podia 
ser causa de estranheza mas também prova de minha ino-
cência. E este raciocínio, aprendi-o com os relatos dos meus 
pacientes e a minha própria assimilação das vidas dos outros. 
Por outro lado, se a Rita se convencesse de que eu tinha uma 
amante, ficaria estupefacta: porque, como um dia me disse, eu 
“não era desse género”. No decorrer desta conversa, a frase 
fazia sentido, e eu nem me repliquei. Sabia que ela estava cer-
ta. (EIRAS, 2013, p. 84)

O trecho se encaixa num momento da narrativa, na verdade, 
um dos raros momentos em que o “Sr. Doutor” conversa com 
outra personagem que não o papa. Em que pese a curiosidade que 
pode ser aguçada pelas motivações da conversa e dos fatos que a 
provocaram – quem quiser saber de que se trata vai ter que ler o 
romance! – o interesse para mim reside no fato de o narrador se 
dirigir diretamente ao leitor. Denegando, uma vez mais, a natureza 
de seu próprio relato, confirma, paradoxalmente, o que de fato 
acaba por fazer: uma confissão. Diminuindo seu trabalho, quando 
diz que o leitor “pode imaginar aqui um enredo romanesco ba-
nal”, o narrador confirma a importância do exercício metalinguís-
tico que pratica, reforçando o diapasão psicanalítico do discurso. 
Assim, como no caso de Cartas reencontradas de Fernando Pessoa a 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

903

Mário de Sá-Carneiro, de autoria do mesmo Pedro Eiras, o texto 
do romance estabelece as regras do jogo e joga com os sentidos 
possíveis das situações narrativas. Tal prática, do ponto de vista 
psicanalítico, bem podem ser consideradas manifestação de dese-
jos inefáveis que, via inconsciente, se materializam e até realizam 
pela escrita de enredos em nada banais.

As personagens secundárias ajudam a compreender a situação 
do Papa que entra no consultório do “Sr. Doutor”. Há um cuidado 
nos pormenores que Pedro Eiras deixa nas primeiras páginas para 
tirar as dúvidas de que há aqui uma questão de fé: provocação 
que antepõe um assunto até banalizado – a relação com Rita – e a 
sucessão de sessões, como nos passos da Paixão – a relação com 
o papa. Numa direção antagônica, a certa altura, as consultas do 
Papa (instrumento pelo qual se organizam os capítulos do roman-
ce) banais, deixam de existir como problemas falados e as páginas 
passam a ser dominadas pelas dúvidas e a existência do protago-
nista. É essa banalidade que revela A cura como um livro ambi-
cioso na forma como esgravata dúvidas existenciais, numa dobra 
visceralmente psicanalítica. Isto ajuda a aceitar e a compreender 
a escrita límpida do texto do romance que faz do “Sr. Doutor” 
uma personagem fácil de acompanhar. A sua profissão dá-lhe fer-
ramentas para ter um confronto aveludado com a fé, uma mistifi-
cação fria do amor e a cegueira para não procurar nas pessoas algo 
mais do que a visão analítica que o seu ofício lhe dá. Este ofício, o 
de escrever, declarado pelo próprio “Sr. Doutor” como sendo seu, 
é essencial para a compreensão da urdidura de seu relato.

O cenário confessional está montado: a divisão em sessões à 
meia-luz, o divã que convida à posição horizontal, a voz que induz 
ao desbloqueio de segredos conhecidos ou mantidos presos pelo 
inconsciente. Logo no início, o narrador-psicanalista avisa que as 
próximas linhas serão um testemunho de alguém que passou uma 
vida inteira a escutar os segredos dos outros – ele próprio –, à 
procura de uma cura para dores de alma e mente. Nada mais me-
tonímico que a explicitação deste desejo.

As recordações dos tempos de faculdade, em que acreditava 
que todas as doenças eram invenções, até a queda numa hipocon-
dria que o vai sempre acompanhar e que terá sido, muito prova-
velmente, o combustível que alimenta a sua relação de fidelidade 
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alargada com Rita, uma mulher que vive com um desejo perma-
nente de adrenalina e uma insaciável sede de descoberta, levam 
o narrador a enredar-se na teia que tece para tentar apreender o 
relato do papa.

O psicanalista sente-se impelido a aceitar um paciente que 
sempre chega no escuro. Curiosamente, um escuro que não atinge 
a luminária de sua mesa e o elevador que trará o paciente “desco-
nhecido”. Ao desejo do “Sr. Doutor”, de avançar para a cura da 
alma, o paciente afirma que não está dotado quer de inconsciente 
quer de sexualidade, pretendendo apenas a cura da mente. Está 
assim aberto o diálogo ideológico, que irá obrigar também o psica-
nalista a fazer uma rememoração do passado, desde a religião que 
lhe foi ensinada pelos pais, à relação de discípulo perante o mestre 
Wagner, um inflamado ateísta que acreditava no Diabo e gostava 
de ouvir os discos do seu xará antepassado. Uma vez mais, dois 
exemplos da arquitetura metonímica que o desejo estabelece em 
seu fluxo narrativo no texto do romance.

Um médico ateu, psicanalista conceituado e invejado, aceita 
tratar sob total sigilo um homem sui generis, que desempenha um 
ínclito cargo na Igreja. De consulta em consulta, o paciente, insta-
lado no divã de veludo vermelho – réplica do mesmo que utiliza-
ra Freud, e também o mesmo que Wagner, o professor o mestre 
que este psicanalista escolhera seguir – ia, sob processo catártico, 
transpondo a origem dos seus desejos inconscientes e traumas. 
Através de sofrimentos que enfrenta com denodo – refira-se, uma 
vez mais, a explícita faceta metonímica em relação à Paixão de 
Cristo –, quer saber a verdade sobre si mesmo, mas acima de tudo 
quer ver curada a sua mente, não a sua alma.

Entre o analisando e o analista existem dois universos antí-
podas, que se chocam. Todavia, a delicada fronteira que deveria 
existir entre médico e paciente é derrubada, pelo psicanalista, ao 
longo das treze consultas. Criada a empatia e a franqueza mútuas, 
vão conhecer-se um ao outro e, fundamentalmente, conhecer-se a 
si próprios. Assim, não é apenas o paciente que exorciza os seus 
recalques, também o “Sr. Doutor” encontra conforto nas sessões 
e, quem sabe, cura a si próprio. Deste processo terapêutico, o leitor 
está longe de saber se resultará cura, ou se será um caso fracassa-
do. No entanto, isso não é o que interessa.
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Este romance funde conceitos de Psicanálise e Religião com 
ficção. Tem doses de mistério e aturdimento, para desvendar as 
memórias do narrador (onisciente). Pedro Eiras explora a mente 
de dois homens e disseca a complexidade das emoções humanas, 
com sucesso. A Cura é um romance bem delineado, quer na ver-
ve psicanalítica de seu discurso, quer na complexidade das duas 
personagens centrais. A não descrição do local geográfico onde 
decorre a trama é uma outra peculiaridade superior do livro. As 
epígrafes, de maneira explícita, trazem à cena narrativa a figura 
central do pensamento narrativo: Freud e sua Psicanálise. Nota-se 
um elaborado trabalho de pesquisa sobre o assunto, mas, essen-
cialmente, é revelador o modo como estão entrelaçados com mes-
tria os conceitos psicanalíticos. O que mais surpreende em A Cura 
é o fluir desenvolto, repleto de associações livres e, evidentemente 
simbólicas, da narração. Tal particularidade é ressaltada pela manu-
tenção quase absoluta dos planos em que a história se desenrola. 
Tudo é engendrado. E com inteligência.

Freud, numa carta ao pastor Oskar Pfister (25 de Novembro 
de 1928), escreveu que queria proteger a Psicanálise dos médicos 
e sacerdotes, ele que considerava o Deus monoteísta uma ilusão, 
assente na necessidade infantil de um pai. Desejava, por isso, en-
tregar a análise a uma categoria de homens ainda não existente, 
mas aos quais deu o nome de “curas seculares da alma”, que não 
necessitavam de ser médicos e não podiam ser sacerdotes. Na ver-
dade, Freud era um herdeiro dos pensadores das Luzes do século 
XVIII, não deixando de investigar a psicogénese das religiões. Ele 
mostrou – assimilando, sobretudo no aspecto da ordem clássica, 
o teatro grego, bem como as lições de Shakespeare – que só o 
autoconhecimento concederia ao ser humano o domínio sobre si 
mesmo, tendo o inconsciente, nesse processo mental, uma influên-
cia determinante, entre outros aspectos, por meio da ação dos atos 
falhados, dos sonhos, etc.

Freud consumou, porém, de forma radical, a cisão entre a ex-
periência religiosa – que identificou com uma credulidade edipiana 
– e a Psicanálise. Cada sujeito é, na verdade, ator de um ritmo cós-
mico dominado pela separação: da hipotética origem divina, para 
alguns, ou de um Outro. É por se existir enquanto ser separado 
que se procura a completude no reencontro simbólico com o pai 

http://www.wook.pt/ficha/a-cura/a/id/14846877
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e a mãe numa perenidade (ressurreição) de ordem imaginária. Eis 
como o pé da narrativa se atreve a pousar em terrenos aparente-
mente opostos, pois, em ambos os casos, se deixa agir a linguagem. 
O inconsciente continua na realidade por explorar, do ponto de 
vista científico, e desconhece-se, por outro lado, quais são os me-
canismos coletivos que sobre ele incidem.

A Cura, de Pedro Eiras, é um romance situável nesta frontei-
ra – fé e Psicanálise – e emprega uma linguagem despretensiosa e 
subterraneamente erudita. Claro, inquietante, enigmático na sua 
tendência pensante, o enredo, de propensão acentuadamente afir-
mativa e não menos irônica, explicita pela mão de um ensaísta e 
dramaturgo argutos, a fertilidade literária que a Psicanálise detém 
desde Freud ao celebrar, uma vez mais, a dialética entre razão e 
paixão. O discurso analítico, dito de associação livre, não é apenas 
intelectual, mas implicitamente afetivo. 

O leitor deste romance oscila entre verdade e incerteza, per-
gunta e não resposta, divã e confessionário, sabendo que só a an-
gústia e a escuta os ligam. A improbabilidade irreverente da histó-
ria conduz a um labirinto de interrogações perante o absurdo e a 
eventualidade de qualquer dos terrenos, religioso ou psicanalítico, 
ser totalitário. Na demanda de uma escuta (seja no divã, seja na 
confissão) e da procura reconstrutiva de um Eu fragmentado, ain-
da que parcialmente ficcional, o analisando não pede absolvição, 
ou se a pede, não lhe é dada, mesmo que o seu terapeuta se con-
sidere todo-poderoso. Não é disso que se trata, mas de deixar atuar 
a palavra verdadeira (quem sabe ilusória), individual e transindivi-
dual.

Pedro Eiras trabalha, ainda do ponto de vista satírico, o so-
nho ou a sua interpretação, quase indiscreta, no diálogo entre psi-
canalista e analisando (o Papa) de uma forma lúdica, mostrando 
que sonhar não é o resultado da continuidade claramente lógica 
ou emocional dos acontecimentos da vida, mas o resíduo de uma 
curiosa atividade psíquica exercida durante o sono. A cura faz refle-
tir sobre a possibilidade de uma continuidade para trás, na direção 
de um passado reelaborado pelo sujeito desejante numa demanda 
de análise. O sujeito do inconsciente descobre no divã, em diálogo 
com um outro, o que subsiste de ilusório na relação narcísica a 
partir da qual se trabalha a perda, a melancolia, o desejo – metoni-
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micamente expresso nas diversas situações ilustradas no texto do 
romance. A narrativa decorre, desse ponto de vista, de modo fre-
nético, assumindo o psicanalista um papel dogmático e mascarado 
em relação ao seu próprio Eu, nomeadamente na relação amorosa 
com a mergulhadora Rita, imersa num mar melancólico que se 
transforma em visão.

Em A Cura, a interpretação é personagem principal. Trata-se 
de regressar ao que foi esquecido, como se afirma no romance, e 
de conduzir o que pode ser. Curiosamente, o Papa resiste a deitar-
-se no divã e ambas as personagens parecem detentoras da verdade 
absoluta, entre outros assuntos, no que se refere ao erotismo, à 
sexualidade, à fé. A fala torrencial do terapeuta ajuda à dramatur-
gia, retirando-lhe, todavia, alguma verossimilhança, bem como a 
crueza do silêncio presente em qualquer análise. Jamais um psica-
nalista falaria tanto – ou então seria um mau psicanalista. O Papa 
não é, por outro lado, um ser assexuado. Trata-se da questão da 
hipotética conciliação entre Fé e Psicanálise, entre Literatura e Psi-
canálise, a conduzir a ação. O interdito funciona, por outro lado, 
como nó do problema do enredo: deseja-se a idealidade (da paixão), 
a paz desviada, mas o processo de autoconhecimento tem obs-
táculos, brechas que vêm pontuadas no enredo. O fluxo caótico 
da consciência dá-se bem com a ilusão, tanto no papel como no 
divã, sendo a melancolia uma mola de arranque para uma narrati-
va mental constituída no processo analítico como uma escrita, o 
que não significa que estejamos perante literatura. Não poderia ser 
outra então, senão a metonímia, a faceta que chancela o ritmo e a 
consistência da matéria narrativa, em seus circunlóquios em busca 
de expressão do desejo.

 Um escritor pode ser ou ter sido um analisando, mas jamais a 
escrita se define como uma forma completa de Psicanálise, único 
método a reivindicar o inconsciente e a sexualidade como os dois 
únicos universos da subjetividade humana. A Literatura não é um 
método psicoterapêutico, embora surja, por vezes, de um proces-
so catártico. O autor não vive dentro de uma “clínica de escuta” 
de supressão de resistências. São domínios que parecem quase in-
distintos, os da Literatura e da Psicanálise, mas não o são, nem 
mesmo em A cura. O processo de escrita deste romance, que lida 
também com a perda, a separação, o limite, a fronteira entre Eu e 
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o Outro, tem necessidade de abrir espaços até para se contradizer, 
como é demonstrado. A Literatura transfigura, a Psicanálise elabo-
ra, transforma metonimicamente, inclusive. A Cura passa por aí, 
pelo diálogo entre o Papa e o psicanalista, ficando o leitor situado 
no intervalo. Há que proceder à passagem – como na Paixão de 
Cristo. Pedro Eiras envolve-se na tarefa árdua de tentar entender 
qual a relação entre a linguagem e o mundo: segue o caminho da 
imaginação. Imaginar é desvelar as coisas na sua ausência, tarefa 
do romancista.

A imaginação poderia definir-se como uma coisa mágica que 
faz aparecer o que não está lá, tentando roubar a luz ao escuro, 
sublimando. E sublimar vem de sublime – o que demonstra a ina-
tingível beleza e perfeição que ultrapassam o humano: dir-se-ia 
um mecanismo de defesa pelo qual a energia psíquica negativa se 
move num sentido da menor dor. É isso que o psicanalista deste li-
vro, que surpreendentemente se torna monge, tentará fazer – uma 
autobiografia, um “exercício espiritual libertador” (EIRAS, 2013, 
p. 227). Não por acaso, o Papa-analisando, diz : “O Senhor Dou-
tor considera que eu tenho uma neurose. Eu considero que tenho 
temor a Deus. Para que havia eu de curar aquilo que me alimenta?” 
(EIRAS, 2013, p. 203)

Antes do último passo, quero lembrar um nicho para a leitura 
deste instigante romance de Pedro Eiras. Ele diz respeito a uma 
série – ainda que não tão extensa – a lugares por onde se desenrola 
a trama do romance. O fato é que se pode inferir que Lisboa e 
Roma aparecem quase explicitamente no texto da narrativa. Em 
que isso importa? Na perspectiva que se instaura, quando da consi-
deração desses índices que permeiam o relato ficcional, o romance 
pode induzir seu leitor a considerar a cidade como espaço mais 
que adequado para o desenvolvimento de uma análise do urbano 
e sua construção para o processo de constituição da subjetividade 
que se fragmenta nos exercícios existenciais metonimizados pelas 
personagens de A cura. Mesmo não nomeadas, salvo engano, estas 
duas cidades constituem este elemento estrutural inescapável da 
análise literária: prática também pedagógica que não pode ser dei-
xada de lado, sob qualquer argumento.

Articulando esta hipótese com o fato de o romance tratar, en-
tre outras coisas, da relação que se estabelece entre psicanalista 
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e religioso, a atualidade dos “fatos” ficcionais, abre perspectiva 
plausível de leitura sob a égide da consideração do espaço urba-
no no âmbito da atualidade. Assim, de algum modo, mesmo que 
implicitamente, a relação com a História pode ser outra chave de 
abordagem da literatura de Pedro Eiras, sobretudo se se considerar 
que o diálogo entre os dois protagonistas se reveste de atualidade 
que pode ser percebida, implicitamente, em várias passagens do 
texto, sustentando a hipótese de um exercício historiográfico, de 
viés ficcional – ou o contrário. Sempre com o fantasma de Freud 
por perto, A cura é um interessante exercício sobre os confins da 
mente humana e de como, por vezes, as crenças profundas podem 
estar a um pequeno passo dos seus antípodas. Um pouco como 
passear entre o amor e o ódio.

O cartaz deste congresso diz, literalmente: “Ensino e pesquisa 
da literatura portuguesa no Brasil e no mundo”. Parece-me, salvo 
engano, de um tema geral e abrangente. Logo se destacam as mi-
núsculas na identificação da nacionalidade literária de que se trata 
e a maiúscula no primeiro elemento do par inicial da “ementa”. Se 
assim for, penso que minha proposta fica decentemente realizada, 
ainda que na exiguidade de vinte minutos, tempo mais que insufi-
ciente para desenvolver, de maneira adequada, qualquer proposta. 
Esforcei-me, portanto, para delinear um esboço de argumentação 
que, ceticamente, creio, não deve agradar a muita gente. À parte 
isso, reforço meu esforço de não me perder em mirabolantes elu-
cubrações teóricas que falam de tudo e mais alguma coisa, deixan-
do à margem uma espécie de objeto inescapável: o texto literário. 
Chatices à parte, a preocupação foi apresentar o rascunho de uma 
ideia limitada às condições oferecidas. A certeza de ter alcançado 
este objetivo é que me deixa tranquilo.

A imagem, no referido cartaz, mostra um leitor atento, apa-
rentemente gozando – para lembrar Lacan – a sua leitura. Com 
esta alusão, concluo. Penso que o que fiz aqui foi propor um exer-
cício de leitura que leva em consideração esta faceta do ensino 
da Literatura Portuguesa. Especificamente, refiro-me ao exercício 
comparatista que premia, entre outras possibilidades, a articulação 
dialógica entre Literatura e Psicanálise, com leve passagem pela 
relação com a História. Se me fiz entender, tanto melhor. Caso 
contrário, outros outubros virão...



910

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

REFERENCIAS

DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix Guattari. O anti-Édipo – Capita-
lismo e Esquizofrenia 1. Trad. de Joana Morais Varela e Manuel Maria 
Carrilho. Lisboa: Assírio & Alvim, , 2004.

EIRAS, Pedro. A cura. Lisboa: Quidnovi, 2013.
FREUD, Sigmund. L’Avenir d’une illusion. Paris : PUF, 2004.
KRISTEVA, Kristeva. Au commencement était l’amour – psychanalyse et foi. Pa-

ris : Hachette, 1985.



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

911

AS CONFIGURAÇÕES DO FEMININO EM O 
PRIMO BASÍLIO: DIÁLOGOS ENTRE O ROMANCE 

PORTUGUÊS E O CINEMA NACIONAL

Danielle Machado Fontes1

José Roberto de Andrade2

Este texto é decorrente de dois movimentos interligados: i) 
uma busca para ampliar as possibilidades de interpretação da obra 
eciana, que surgiu das discussões no DEVIR, grupo de pesqui-
sa interdepartamental, constituído no Instituto Federal da Bahia 
(IFBA) e dedicado ao estudo das questões de identidade, gênero 
e subjetividade; ii) uma  pesquisa de Iniciação Científica (IC),  de 
2016 a 2017, realizada por Danielle Machado Fontes, graduanda 
do terceiro semestre do curso de Licenciatura em Geografia. Na 
pesquisa de IC, procuramos analisar duas obras de diferentes su-
portes: o romance O Primo Basílio, de Eça de Queirós, publicado 
em 1878, e o filme homônimo, dirigido por Daniel Filho, de 2007. 
Nosso objetivo central é entender como o filme e livro dialogam 
para compor as personagens femininas. Durante a pesquisa, cen-
tramo-nos em três personagens: Luísa, Juliana e Leopoldina (Leo-
nor, no filme) e selecionamos cenas que delineiam o feminino nos 
contextos português e brasileiro. O corpus e as discussões resultan-
tes da pesquisa são extensos e ricos, mas não será possível tratar de 
todos aqui, neste artigo curto. Consideraremos apenas uma cena 
do romance e do filme: o jantar que Luísa oferece a Leopoldina /
Leonor, quando Jorge viaja, para o Alentejo, no livro, e para Bra-
sília, na película. 

Por estruturar nosso raciocínio trataremos primeiro das per-
sonagens de Eça e, depois, das de Daniel Filho. Na edição das 
Obras Completas, organizada por Beatriz Berrini, a cena do jantar, 
desde a chegada de Leopoldina até sua saída da casa de Luísa, vai 
1 Graduanda e estudante de Iniciação Científica do curso de Licenciatura 
em Geografia do Instituto Federal de Educação da Bahia (IFBA). E-mails: 
daniellefontes@outlook.com e danielle.fontes@ifba.edu.br
2 Professor do Instituto Federal da Bahia (IFBA), pesquisador do Grupo EÇA e do 
Grupo DEVIR.          E-mails: andrade.escolas@gmail.com e roberto.andrade@
ifba.edu.br.
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da página 561 à 569, do capítulo X. Como a cena é longa e com-
plexa, faremos uma breve caracterização do estado de espírito de 
Luísa e Leopoldina, durante a ceia e, depois, trataremos de alguns 
assuntos do jantar — amantes, criadas, maridos, filhos, aspirações, 
limites sociais da mulher e amores —, para destacar como ambas 
se posicionam em relação a eles. 

LUÍSA, UMA NOSTÁLGICA, ENTRISTECIDA E EXCITADA 
ESPOSA (IN)FIEL

Antes de Leopoldina chegar, Luísa está preocupada e entriste-
cida pela ausência de Basílio ― o primo não viera para a visita diá-
ria ― e irritada e injustiçada, pois, um pouco antes do jantar, Sebas-
tião veio alertá-la sobre os comentários da vizinhança a respeito da 
presença cotidiana do primo. As “línguas danadas” (I, p. 559)3 a 
fazem sentir contrariada, irritada e injustiçada. Luísa entende que 
os “palratórios da rua” são pérfidos e inaceitáveis, principalmente 
se contrastados com a imagem que ela faz de si: tinha certeza de 
que “podia ter lá dentro uma fraqueza... Mas seria sempre uma 
mulher de bem, fiel, só dum!” (I, p. 561). 

Ao receber a amiga Leopoldina, Luísa está, portanto, triste, 
exasperada com a invasão de sua intimidade, irritada com os co-
mentários da vizinhança e já envolvida no jogo de sedução que 
Basílio iniciou. Nutre desejo pela aventura adúltera, mas sente-se 
capaz de resistir à tentação. Esse estado de espírito, principalmente 
a tristeza, vai se manter em quase todo o jantar. A dona de casa 
burguesa que Eça constrói, nesta cena, está inapetente —  ela não 
toca na comida e Leopoldina até pergunta: “Não te tentas? Fazes 
mal!” (I, p. 564) — entristecida e desatenta.  O ar distraído preo-
cupa a amiga e é destacado pelo narrador: ela tem “o olhar vago” 
e “saudoso”, suspirava, e “parecia preocupada” (I, p. 566).  A 
tristeza de Luísa perpassa toda cena, mas vai se concretizar, prin-
cipalmente, no momento do fado. Enquanto esperam as criadas 
trazerem o bacalhau, Luísa pede a Leopoldina que toque, ao piano, 
uma música triste: “queria alguma coisa triste, doce... O fado! Que 

3 Os trechos da obra de Eça de Queirós foram retirados da edição, em quatro 
volumes, publicada pela editora Aguilar, sob a coordenação de Beatriz Berrini. Nas 
citações, indicaremos os volumes (I, II, III e IV) e às páginas.
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tocasse o fado!...” (I, p. 562). Leopoldina escolhe o fado novo: “a 
história rimada de um amor infeliz. Falava-se nas ‘raivas do ciúme, 
nas rochas de Cascais, nas noites de luar, nos suspiros da sauda-
de’, todo o palavreado mórbido do sentimentalismo lisboeta” (I, p. 
562-563).  A música e “os versos entristeciam-na [Luísa] um pou-
co; e com o olhar saudoso seguia sobre o teclado os dedos ágeis 
e magros de Leopoldina” (I, p. 563).   Esse estado melancólico e 
disperso só muda em alguns momentos, quando falam de amantes. 
Num deles, as amigas conversam sobre a atitude de Leopoldina 
diante do amor: ela entende que se deve entregar aos amores, antes 
que uma doença qualquer leve os amantes para a cova. A “conver-
sa embaraçava Luísa; sentia-se corar, mas o crepúsculo, as palavras 
de Leopoldina davam-lhe como o enfraquecimento de uma ten-
tação. Declarou todavia ser imoral semelhante ideia” (I, p. 568). 
Luísa, ainda triste, sente que a tentação pode ser mais forte do que 
a regra moral de se manter submissa e fiel ao marido. Outro desses 
episódios é o da  menção a Castro, o banqueiro, que está “muito 
apaixonado por ti sempre” (I, p. 569). Luisa sorri. O sorriso revela 
a potência do desejo pela aventura adúltera, que vai crescer no final 
do jantar, quando ambas — afetadas pelo champanhe —, estiradas 
no divã, conversam sobre Fernando, o novo amante de Leopoldi-
na, que “cochicha confidenciazinhas” ao ouvido de Luísa: 

Adorava-o. [...] A sua voz velada tinha inflexões de uma ter-
nura cálida. Luísa sentia-lhe o hálito e o calor do corpo, qua-
se deitada também, enervada; a sua respiração alta tinha por 
vezes um tom suspirado; e a certos detalhes mais picantes 
de Leopoldina soltava um risinho quente e curto, como de 
cócegas...(I, p.569) 

Aqui o enervamento — o enfraquecer do vigor — e os risi-
nhos denunciam uma Luísa já excitada, inclinada a desrespeitar a 
moralidade burguesa, que exige fidelidade e  submissão. Não por 
acaso, depois do jantar, Leopoldina sai e Basílio chega, já tarde da 
noite, para colher o desejo que semeou. 
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LEOPOLDINA, ATRIZ DE UMA SOCIEDADE DE APARÊN-
CIAS

Leopoldina, diferente de Luísa, diverte-se, come e bebe sem se 
empanturrar e, ainda, muda o cardápio do jantar. Ela é a convidada 
— as amigas agendaram a ceia — e, pelas regras de etiqueta, não 
deveria interferir nas escolhas do anfitrião, mas chega exigindo: 
“Manda-me assar um bocadinho de bacalhau! Meu marido detes-
ta bacalhau! Aquele animal! Eu é a minha paixão. Com azeite e 
alho!” (I, p562). Embora o qualifique de animal, ela demonstra 
uma submissão respeitosa ao marido: “Lá o meu senhor foi para 
o Campo Grande” (I, p562). Em relação ao amante, ela se mos-
tra independente. Pede o alho e lembra da etiqueta amorosa: não 
podia “comer alho” (I, p. 562), porque iria encontrar Fernando, o 
amante. Quando o bacalhau chega, no entanto, ela tem “um mo-
vimento decidido de bravura” e pede: “Traga-me um alho, Sra. 
Juliana! Traga-me um bom alho!” (I, p. 564-565). Entre o amor e o 
sabor, Leopoldina tem a coragem de escolher os dois: “Eu vou ter 
logo com o Fernando, mas não me importa!” (I, p. 565).  O aman-
te é também senhor, mas ela não está submetida a ele, por isso 
pede o alho e esborracha-o “em roda do prato”, rega “as lascas 
do bacalhau de um fio mole de azeite, com gravidade. [...] achava 
aquilo uma ‘pândega’” (I, p. 565).  Considerar o amante, o jantar, 
as conversas como “pândega” é perfeito para caracterizar as ações 
de Leopoldina. A bebida, a comida e os amores compõem um ce-
nário de festa e ela diverte-se. Sem, entanto, perder o controle e o 
poder de decisão. Ela é loquaz e serve-se “com gula”, mas “picava 
um bocadinho na ponta do garfo, provava, deixava” (I, p. 565). 
Põe-se “a depenicar bagos de uvas, a trincar bocadinhos de con-
serva” (I, p. 563) e “com os olhos no prato” vai “partindo devagar, 
muito atenta, lascazinhas de bacalhau” e “bebericando golinhos de 
vinho” (I, p565). As comidas e as bebidas da festa são consumidas 
devagar, sem pressa, sem que o desejo submeta a contenção e o 
controle. O mesmo se dá com o marido, os amantes e as criadas. 
Leopoldina convive com os limites da sociedade burguesa: man-
tém o marido, respeita-o e insulta-o na medida exata; tem amantes, 
mas não se submete a eles; e convive com as criadas porque sabe 
que tem de suportar “os seus desmazelos. — E muito agradecida 
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ainda que ela se me não vá! Quando a gente depende delas” (I, p. 
561-562). Essa convivência até certo ponto confortável com os 
limites não a impedem de romper alguns deles, como comer baca-
lhau com azeite e alho e, ainda assim, encontrar o amante. É uma 
atriz na tragicômica pândega burguesa. 

ASSUNTOS DO JANTAR

Nessa breve caracterização de Luísa e Leopoldina, elencamos 
alguns dos assuntos do jantar. Mas a cena vai se desenrolar nas oito 
páginas do romance e as duas amigas vão revelar posturas e pro-
cessos de formação ou enquadramento da mulher no século XIX. 
Como não podemos tratar de todos os tópicos discutidos durante 
a ceia, vamos dar destaque aos que consideramos centrais e que, 
em alguma medida, podem servir de contraste à representação que 
se constrói no filme.

O COLÉGIO: ESPINAFRE E SENTIMENTOS

Elas lembram de personagens e situações que marcaram a vida 
de ambas no colégio. Um deles foi Espinafre “o homem, o ideal, 
o herói; todas lhe escreviam bilhetes, desenhavam-lhe corações de 
onde saia uma fogueira; [...]” (I, p.563). Um dia Micaela, uma das 
alunas, foi flagrada “no cacifo dos baús” a devorar Espinafre de 
beijos (I, p. 563). O destino de Espinafre não se sabe, mas conhe-
ce-se o fim da “doida” Micaela: “Coitada! Tinha casado com um 
alferes, um homem que a espancava. Estava cheia de filhos...” (I, 
p. 564). É importante notar aqui que as amigas reproduzem, em 
certa medida, uma ideologia burguesa e machista. O flagrado não 
é o macho conquistador, mas a mulher, que deveria manter intacta 
a moral burguesa; o castigo para a devassidão são os filhos e mau 
casamento. Não por acaso Luísa acha o episódio “um horror”.

Elas também lembram dos “sentimentos”, eufemismo para se 
referir aos relacionamentos homoafetivos. Um desses amores foi 
motivo de disputa entre as amigas: “Lembraste quando estivemos 
de mal? [...] Por tu teres dado um beijo na Teresa que era meu 
sentimento” (I, p. 564).  A lembrança da desavença desencadeia 
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outras memórias sobre os sentimentos: “Leopoldina tivera quatro; 
a mais bonita era a Joaninha , a Freitas. Que olhos! E que bem 
feita! Tinha-lhe feito a corte um mês.”  (I, p. 564). Luísa qualifica 
os sentimentos de “tolices”, mas Leopoldina fala deles com sau-
dades, pois “tinham sido as primeiras sensações, as mais intensas. 
Que agonia de ciúmes! Que delírio de reconciliações! E os beijos 
furtados! E os olhares! E os bilhetinhos, e todas as palpitações do 
coração, as primeiras da vida” (I, p. 564) e arremata: “Nunca — 
exclamou —, nunca, depois de mulher, senti por um homem o que 
senti pela Joaninha!... Pois podes crer...” (I, p. 564). As memórias 
dos sentimentos são interrompidas por Luísa, que, preocupada,  
adverte a amiga sobre a chegada de Juliana. A criada não pode 
ouvir a conversa, pois tem-se que resguardar a “respeitabilidade da 
casa”. Ou seja: amores homoafetivos são correntes, mas não fica 
bem a uma senhora burguesa admitir que os experimentou. 

MARIDOS, COZINHAS E CRIADAS

Durante o jantar se conversa sobre maridos e criadas. Luísa 
quer despedir Juliana, jogá-la na rua, mas tem de acatar a decisão 
de Jorge de mantê-la como criada, em respeito a falecida tia. Res-
peito que Leopoldina critica: “Boa! Os maridos não deviam ter 
vontade!... Era o que faltava!...” (I, p. 565). Ela crítica a interferên-
cia de Jorge nos assuntos da casa, espaço feminino, e reconhece 
que padece do mesmo mal: Gama, seu marido, fez “quarto à par-
te!...” e ainda ocupa-se das criadas e dos afazeres da cozinha: “lá o 
meu cavalheiro até pesa a carne! — Sorriu, com ódio. — Também 
é o que vale, senão!... Eu só de ir à cozinha me dão enjôos...” (I, 
p. 566). Aqui Leopoldina revela também sua aversão a outra regra 
burguesa, presente nos livros de culinária e etiqueta feminina do 
século XIX: a senhora burguesa deve saber como comandar a co-
zinha sem se envolver com ela, uma vez que interfere e define o 
menu, mas é servida pelas criadas (MONTEIRO, 2000: p. 15-16). 
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OS DESEJOS: SER HOMEM, NÃO TER FILHOS, AMAR E 
VIAJAR... 

Luísa e Leopoldina também exprimem seus desejos, que pro-
jetam o feminino para além de suas fronteiras. Embora odeie seu 
marido, Leopoldina deseja o lugar do masculino:  “os homens são 
bem mais felizes que nós! Eu nasci para homem! O que eu faria!” 
(I, p. 566). E voltando-lhe a mesma idéia de independência: “Um 
homem pode fazer tudo! Nada lhe fica mal! Pode viajar, correr 
aventuras...” (I, p. 566). Esse desejo do masculino se projeta para 
lugares e práticas franqueadas ao homem burguês: 

Luísa [...] ambicionava um cupê; e queria viajar, ir a Paris, a 
Sevilha, a Roma... Mas os desejos de Leopoldina eram mais 
vastos: invejava uma larga vida, com carruagens, camarotes 
de assinatura, uma casa em Sintra, ceias, bailes, toaletes, jogo... 
Porque gostava do monte. — dizia — fazia-lhe bater o cora-
ção. (I, p. 566) 

As certezas de Leopoldina não são as mesmas de Luísa, que 
deseja a viagem, mas hesita diante da possibilidade da maternida-
de: “São tolices, no fim, andar, viajar! A única coisa neste mundo é 
a gente estar na sua casa, com o seu homem, um filho ou dois...” (I, 
p. 566). A menção aos filhos faz Leopoldina saltar e exclamar: “Fi-
lhos! Credo, que nem falasse em semelhante coisa! Todos os dias 
dava graças a Deus em os não ter!” (I, p. 567). Filhos são para ela: 

incômodo todo o tempo que se está!... As despesas! Os tra-
balhos, as doenças! Deus me livre! É uma prisão! E depois 
quando crescem, dão fé de tudo, palram, vão dizer... Uma 
mulher com filhos está inútil para tudo, está atada de pés e 
mãos! Não há prazer na vida. E estar ali a aturá-los... Credo! 
Eu? Que Deus não me castigue, mas se tivesse essa desgraça 
parece-me que ia ter com a velha da Travessa da Palha! (I, p. 
567)

Luísa não entende a referência à velha da Travessa da Palha. 
Quando a amiga explica que está se referindo a aborto, Luísa in-
digna-se e acha uma “infâmia. Leopoldina encolhe os ombros e 
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acrescenta: “E depois, minha rica, é que uma mulher estraga-se; 
não há beleza de corpo que resista. Perde-se o melhor” (I, p. 567). 

Quanto aos amores, as duas concordam que “começamos 
cedo? [...] Aos treze anos já a gente vai na sua quarta paixão. [...] 
mulheres, todas sentem o mesmo!” (I, p. 567). Para Leopoldina o 
amor  “é o que há de melhor neste mundo” e não acha que valha 
a “pena estar uma pobre de Cristo a privar-se [...] a mortificar-se, 
para vir um dia uma febre, [...] e boas noites, vai-se para o alto de 
São João!” (I, p. 567-568). A inclusão dos adúlteros no rol de amo-
res desejados — principalmente se se considerar a brevidade da 
vida e a certeza da morte —  “embaraçava Luísa; sentia-se corar, 
mas o crepúsculo, as palavras de Leopoldina davam-lhe como o 
enfraquecimento de uma tentação. Declarou todavia imoral seme-
lhante idéia.” (I, 568). A negação do adultério vai aparecer também 
quando Luísa critica a promiscuidade de Leopoldina: as paixões  
“umas atrás das outras...” [...] Não te podem fazer feliz!” (I, p. 
568). Leopoldina não se abala: “Está claro que não! — exclamou a 
outra. — Mas... — procurou a palavra; não a quis empregar decer-
to; disse apenas com um tom seco: — Divertem-me!” (I, p. 568). 
Leopoldina não gosta da impossibilidade de ser feliz no amor, mas 
já entendeu que, no adultério e na promiscuidade, não se busca  a 
felicidade, mas a diversão.   

RELIGIÃO: DEUS E OS PADRES

Quando falam de religião, Luísa menciona “ vagamente nos 
deveres, na religião. Mas os deveres irritavam Lepoldina” (I, p.568), 
que os desmerece por saber que os padres também pecam. Um de-
les “Pe. Estêvão, o de luneta [...] dentes bonitos, [...] me dava todas 
as absolvições” (I, p. 568),  se aceitasse suas investidas. Por isso ela 
afirma: “Os padres quê? São a religião! Nunca vi outra. Deus, esse, 
minha rica, está longe, não se ocupa do que fazem as mulheres.” 
(I, p. 568). As ideias da amiga são, para Luísa, horríveis, pois “A 
felicidade, a verdadeira, segundo ela, era ser honesta...” (I, p. 568). 
Honestidade que Leopoldina não deseja, pois impede a pândega. 

Considerando a postura à mesa e posicionamento em relação 
aos assuntos do jantar, pode-se dizer que Leopoldina, ciente de seu 
destino e de suas limitações, não se entristece nem se empanturra, 
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revelando que a melancolia, a paixão e a gula são mais encenação 
que ação. Tem a coragem de questionar os limites sociais, de sedu-
zir, de se apaixonar, de festejar e sentir prazer, mas convive com 
os limites sociais que a impedem de ter os mesmos direitos do 
homem burguês.  Luísa aparece mais contida, não leva a comida 
à boca, entedia-se com a solidão, entristece-se por não realizar os 
desejos. Em certa medida, deixa de comer e de amar. Ela deseja, 
mas não sustenta suas escolhas e conquistas, pois hesita diante 
dos limites sociais impostos para as mulheres e procura manter a 
imagem de esposa fiel, contida, respeitadora da religião e conser-
vadora dos bons costumes familiares. Agora passemos ao filme.

A PELÍCULA CINEMATOGRÁFICA 

A cena do jantar, no filme, dura aproximadamente quatro mi-
nutos — dos 18min a 22min —, considerando as cenas anteriores: 
é manhã e Luísa (Débora Falabella) lê um bilhete de Basílio (Fabio 
Assunção).  Na noite anterior, ele tentou beijar a prima, que re-
sistiu, mandou-o embora, mas aceitou, um pouco contrariada, as 
desculpas e aquiesceu que ele voltasse no dia seguinte. Na manhã 
seguinte, ele envia o bilhete que Luísa lê enquanto toma café (Fo-
tograma 1). Na cena posterior à leitura do bilhete, Luísa desce as 
escadas, já vestida, para esperar o primo, durante 4h. O tempo é in-
formado ao espectador pelos três closes no relógio na parede (Fo-
tograma 2). No primeiro, o relógio marca 14h, no segundo, 16h, 
e, no terceiro, 18h. Durante e espera, Luísa toca piano, folheia re-
vistas (Fotograma 3), cochila é despertada pelas palmas de Leonor 
que chega, de surpresa, para visitá-la. Luísa a recebe (Fotograma 
4) e a convida para jantar. No momento em que Luísa despacha 
Juliana para preparar a comida, Leopoldina adverte: “qualquer coi-
sa sem alho, minha filha”. E informa que vai encontrar-se com o 
amante, um estudante de medicina. Sem intervalo, a câmera passa 
à cena seguinte: ambas estão à mesa, bebendo vinho e comendo 
o que Juliana preparou (Fotograma 5). Juliana preparou a comida 
sem alho, mas o levou a mesa, à parte, em recipiente específico. 
Leonor pede: “da cá o alho, porque não pode um prazer estragar 
o outro”. As duas comem, bebem e conversam alegremente sobre 
os amantes. Leonor pergunta sobre Basílio e Luísa diz que foram 
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“só uns beijos”. Terminam de jantar e vão para o sofá, onde be-
bem mais, fumam (Fotograma 6) e falam dos amores do colégio. 
Leonor diz que Luísa “se faz de santinha, mas eu me lembro muito 
bem  de você pulando o muro do colégio para encontrar Bebeto”. 
Luísa devolve: “E você que foi pega... pega beijando a Silene”. Há 
um corte e, na cena seguinte, Luísa e Leonor dançam (Fotograma 
7) ao som do bolero francês ”L’Eau a La Bouche” de Serge Gains-
bourg.  Elas dançam e a cena termina com Luísa no sofá, de pernas 
para o ar (Fotograma 8).

O episódio, no romance, é mais longa e mais complexo, na for-
ma e no conteúdo.  No filme, é mais curta, caricatural e simplória. 
Por exemplo, o narrador do romance vê coragem e independência 
no gesto de Leopoldina, que come o alho e vai beijar o amante. 
No filme, Leonor é mais vulgar que corajosa. O alho parece ser 
mais um capricho que uma intrépida oposição a um padrão social. 
As lembranças do colégio, no filme, são tratadas com a mesma 
superficialidade. Luísa e Leonor, já ébrias, conversam sobre os 
amores, que confirmam a heterosexualidade de Luísa — ela pula o 
muro para encontrar Bebeto — e o flerte homoafetivo de Leonor, 
flagrada beijando Silene. No romance, há todo um jogo de afir-
mação e afastamento que constrói uma Leopoldina mais corajosa, 
firme para aceitar e defender o amor pelos “sentimentos”, e uma 
Luísa hesitante, que, para resguardar a respeitabilidade burguesa, 
considera tolices esses amores de colégio. O atuação de Luísa, no 
filme, configura uma personagem apetente, fumante e amante do 
vinho, da dança e da pândega. Muito diferente da Luísa eciana, 
que se mostra inapetente, entristecida e dispersa — mas  sensível 
às alusões aos amantes, lutando internamente contra o desejo do 
adultério e a necessidade de se manter fiel. 

São variadas as possíveis explicações para a diferença de trat-
amento da cena, no livro e no filme. E não se resumem a neces-
sidades da tradução intersemiótica. As mulheres de Eça são mais 
complexas e diversas que as mulheres de Daniel Filho, mais frívo-
las e superficiais. Uma hipótese para essa diferença é a adoção, 
pelo diretor do filme, de clichês de uma certa crítica que inter-
pretou Luísa como fantoche, títere e marionete; e deu a Leop-
oldina/Leonor a etiqueta de prostituta, pão e queijo e maçaneta, 
aquela em que se põe a mão todo dia, que “dá pra qualquer um”, 
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sem o mesmo heróísmo e generosidade da personagem de Chico 
Buarque, a maldita e bendita Geni. 

Essa corrente crítica interpreta Luísa como “uma burguesinha 
fútil e desonesta” (ALMEIDA, 1945, p. 221); como uma mulher 
“saturada de literatura romântica, ser fraco e influenciável, [que 
se deixa] levar pelas falas experientes de um primo sedento de 
aventura e caminha entorpecida para uma tragédia que a leva à 
sepultura” (MATOS, 2012, p. 21). Ou que a esposa de Jorge não é 
capaz de considerar a complexidade das relações humanas e, por 
isso, “é impressionável, passiva, inconsistente, fraca e amoldável, 
enfim, um verdadeiro fantoche”. (DANTAS, 1999, p.91).  Almei-
da, Matos e Dantas ecoam, nos séculos XX e XXI, afirmações de 
contemporâneos de Eça, como Machado de Assis, que, em 1878, 
escreveu:

a Luísa — força é dizê-lo — a Luísa é um caráter negativo, e 
no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere do que 
uma pessoa moral. 
Repito, é um títere; não quero dizer que não tenha nervos e 
músculos; não tem mesmo outra coisa; não lhe peçam pai-
xões nem remorsos; menos ainda consciência. (ASSIS, 1997, 
p; 905)

Luísa, para esses leitores críticos, fica entre as conveniências e 
vantagens e sequer está definida, nem por ela mesma. Nessa pers-
pectiva, Luísa é fútil e desonesta. Cozida ao molho da ideologia 
burguesa e das leituras românticas, configura-se como personagem 
fraca e influenciável, em quem não se percebem com completude 
as características da mulher burguesa. A ela só cabe o diminutivo: 
“burguesinha”, que se entrega a Basílio, comprometendo a família 
e sua própria vida. É carácter negativo, diminutivo. Títere ou fan-
toche, não lhe cabem remorsos ou consciência. Ou seja, Luísa é 
caracterizada ― um tanto contraditoriamente ― por não-ser: per-
sonagem sem persona. Poderíamos dizer que Luísa é massa pronta 
e sem sabor, a que se adicionam temperos e recheios, ao gosto do 
freguês.

Em certa medida isso também acontece com Leopoldina: “vi-
tima de um casamento infeliz” e aproximada de Ema Bovary, de 
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Gusave Flaubert: “talvez uma Ema inferior” a de Flaubet, “mas 
decerto uma Ema, romanesca e sensual”. Nela o

impeto para a aventura é [...] inato; a iniciativa vem dela, cons-
tantemente, ao contrário de Luísa, que é só levada. E, sem 
embargo, até no caso da Leopoldina vemos nós o Tédio da 
Ociosidade e o erro de procurar na sensação em si o preen-
chimento do anseio de viver anímico (SERGIO, 1971, p. 57) 

Aqui “a quase prostituta Leopoldina” aparece como uma Ema 
Bovary mal ajambrada, falhada, sensual e romancesca, comandada 
pelo desejo inato da aventura amorosa. Desejo congênito que, em 
meio ao tédio e a ociosidade, leva Leopoldina a buscar alimento 
para a alma, incorretamente, nas sensações físicas. Essa aptidão 
inerente é que difere Leopoldina de Luísa. Esta “é levada” e não 
tem o direito de desejar, aquela, gerada para a aventura, toma a 
iniciativa — porque não pode combater o desejo congênito — e 
se entrega à libertinagem.

Podemos dizer que esses críticos entendem Eça como um co-
zinheiro que repetiu  receitas correntes no século XIX, para “co-
zer” Luiza e Leopoldina, por isso obteve os mesmo pratos: uma 
burguesinha adúltera e uma prostituta. Essas receitas podem ser 
encontradas na pena de pensadores e escritores do século XIX, 
que reproduzem, em certa medida, as ideias da Carta de Guia de 
Casados, de 1651, escrita por D. Francisco Manoel e reeditada no 
século XIX, com prefácio de Camilo Castelo Branco e notas de 
Teófilo Braga, ambos contemporâneos de Eça. Na Carta de Guia, 
os homens são aconselhados a esposarem mulheres virtuosas, que 
seriam companheiras, cuidariam da casa, paririam e educariam os 
filhos e seriam, sobretudo, propriedade do marido. Frágeis, incons-
tantes e frívolas, elas deveriam ser protegidas, corrigidas e educa-
das para a virtude religiosa, social e moral. As recomendações da 
Carta Guia também  foram retomadas pelo historiador, político e 
cientista social Oliveira Martins ― que influenciou  o pensamento 
de Eça de Queirós e seus contemporâneos ― para caracterizar e 
circunscrever os espaços do feminino na sociedade portuguesa do 
século XIX. Para ele, “[...] a mulher é enferma por condição his-
tórica. O casamento foi pra ela um tratamento: o marido seu pro-
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tetor, ou médico” (MARTINS apud LOPES, 1999, p. 386). Essas 
afirmações, segundo Lopes, não nos põem “perante uma filosofia 
de Oliveria Martins, mas perante um mote proudhoniano: ‘a mu-
lher é dona da casa, ou então cortesã’, que reencontraremos em 
Antero e em Eça de Queiros” (LOPES, 1999, p. 387).

Eça de Queirós, leitor de Proudhon e próximo de Oliveira 
Martins, não deixaria de reproduzir essas ideias. Mas o criador de 
Luísa e Leopoldina não pode ser lido como um títere da ideologia 
burguesa, machista e patriarcal, que cria caricaturas de mulheres 
em seus romances. Nele, nada é tão óbvio e nem pode ser tomado 
ao pé da letra. A comparação do romance com o filme mostra que 
Eça, ainda que pela pena masculina, dá voz às mulheres, aos seus 
anseios, dúvidas e hesitações. E as considera em sua diversidade: 
Luísa e Leopoldina são amigas, estudam nos mesmos colégios, fre-
quentam os mesmos salões, comem o mesmo bacalhau e bebem o 
mesmo vinho e a mesma conhampanhe. Mas são diferentes. E não 
são caricaturas, nem fantoches.

Luísa não é fisicamente nem mentalmente frágil. Diz acreditar 
em Deus e nos padres, crítica a promiscuidade da amiga, mas acei-
ta conviver com a heresia e se excitar com as histórias picantes de 
Leopoldina. Luísa vive num século em que as mulheres ― embo-
ra, segundo os mais conservadores, não devessem ― vão para os 
colégios e são educadas para ler e tocar piano. Cedo descobrem e 
manifestam sua sexualidade. Luísa se entrega às experimentações 
homoafetivas, mas as nega; quer ser uma senhora respeitável e fiel, 
mas aceita as investidas do primo e deseja o amante e o adultério. 
Luísa é mais hesitante e leva mais tempo para perceber suas con-
tradições e os interesses de outras personagens, por isso parece 
se deixar influenciar e manipular, sem resistência. Aparência que 
não se confirma: ela avalia, sente culpa e se angustia. Também se 
decepciona com Basílio e consigo própria, quando se vê incapaz 
de conviver com o amante sem comprometer a respeitabilidade de 
seu lar. Leopoldina tem mais certezas, guarda certa independência 
de seus amantes,  mas vê-se um tanto impotente diante da figura 
do marido e da prisão do matrimônio. Ela deseja ser homem e se 
submete à sua condição de esposa. É uma atriz dos excessos, sem 
perder o controle, sem se entristecer e se aborrecer. Ou seja, Luísa 
e Leopoldina transitam nos espaços reservados às mulheres. Mas 
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não se definem pelo respeito cego às fronteiras estabelecidas para 
as burguesas e burguesinhas: são desejantes, querem liberdade; são 
esposas e amantes;  contestadoras e obedientes; religiosas e heré-
ticas.

A análise das personagens e das cenas mostra que a experi-
ência histórica comum permite aproximações possíveis. Persona-
gens e enredo se assemelham e se entreveem sexualidade e gênero 
num contínuo português-brasileiro: nas duas narrativas estão o 
adultério feminino condenado, a igualdade de gênero negada, a 
subalternidade feminina constituída. No entanto, as Luísas e Le-
opoldinas do filme e do livro não são as mesmas. Ambientado na 
São Paulo de meados do século XX, o filme, muitas vezes, reaviva 
concepções sociais mais conservadoras e reacionárias do que o ro-
mance, ambientado na Lisboa, do século XIX. Apesar da aparente 
“contradição histórica”, Eça de Queirós, sempre ácido, mostrou 
os limites da socidade burguesa, deu voz à diversidade feminina e 
plasmou personagens vanguardeiras, que — como vêm propondo 
críticos como Mônica Figueiredo (2006 e 2011) — estão a pedir 
uma releitura inovadora que as liberte das teias configuradas pela 
crítica tradicional.
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FOTOGRAMAS

Fotograma 1: bilhete de Basílio que Luísa recebe e lê enquanto 
toma café
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Fotograma 2: relógio que marca a passagem do tempo

Fotograma 3: Luísa lê enquanto espera por Basílio

Fotograma 4: Leopoldina recebe Leonor
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Fotograma 5: Luísa, gulosa, come e bebe

Fotograma 6: Luísa e Leonor bebem, fumam e conversam

Fotograma 7: Luísa e Leopoldina dançam
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Fotograma 8: Luísa, no final da cena, feliz de pernas pro ar
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ENSAIANDO A PRÓPRIA ESCRITA: MANUAL DE 
PINTURA E CALIGRAFIA, DE JOSÉ SARAMAGO

Juliana Morais Belo1

Ao iniciar esta leitura, pensando na proposta do XXVI Con-
gresso Internacional da Abraplip, que teve como proposta “Ensi-
no e pesquisa da literatura portuguesa no Brasil e no mundo”, é 
nas anotações das aulas da pós-graduação que se encontra o motor 
desse trabalho (trabalho que ainda está em investigações iniciais e 
que por isso busca diálogo com os colegas que se dispuseram a 
participar dessas discussões): 

como uma criança, não tem vergonha de se entusiasmar com 
o que os outros fizeram” (...) “felicidade e jogo lhe são essen-
ciais. Ele não começa com Adão e Eva, mas com aquilo sobre 
o que deseja falar; diz o que a respeito lhe ocorre e termina 
onde sente ter chegado ao fim, não onde nada mais resta a 
dizer: ocupa, desse modo, um lugar entre os despropósitos. 
(ADORNO, 2003, p. 16-17). 

Com essa imagem fantástica – ocupar um lugar entre os des-
propósitos – iniciam-se as investigações sobre o romance Manual 
de Pintura e Caligrafia, de José Saramago, publicado em 1977. O 
professor e teórico Carlos Reis, num trabalho intitulado “José Sa-
ramago e o romance como ensaio”2, nota que o escritor português 
passou despercebido por muitos anos na cena literária portuguesa 
e que antes da publicação da obra que deu início à projeção públi-
ca (Levantado do Chão), há uma aprendizagem narrativa. A ideia de 
aprendizagem é importante nesse aspecto, pois um detalhe chama 
atenção: a primeira edição surgiu com o subtítulo “Ensaio de ro-
mance”. 

1 Doutoranda do programa de pós-graduação em Teoria e História Literária da 
Universidade Estadual de Campinas. 
2 Não foi possível descobrir a fonte da publicação desse estudo do professor Carlos 
Reis. O trabalho foi disponibilizado numa plataforma de divulgação de trabalhos 
acadêmicos.  Disponível em: https://www.academia.edu/3500520/Jos%C3%A9_
Saramago_e_o_romance_como_ensaio  Acesso em Janeiro de 2017.  

https://www.academia.edu/3500520/Jos%C3%A9_Saramago_e_o_romance_como_ensaio
https://www.academia.edu/3500520/Jos%C3%A9_Saramago_e_o_romance_como_ensaio
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Interessante pensar que o subtítulo funciona como um desdo-
bramento, uma especificação ou complementação do título e nessa 
obra nota-se uma espécie de impasse: o título indica um livro de 
normas a serem seguidas, ou seja, algo limitado; o subtítulo abriga 
o duplo aspecto da palavra ensaio: o sentido associado ao verbo 
ensaiar (treinar, tentar e experimentar), assim como o gênero en-
saio. Sendo assim, como pensar nessa obra a partir desse aspecto? 

Uma das possibilidades é a ideia de trocadilho com a palavra 
ensaio, o que pode ser observado em entrevistas de José Saramago 
ao falar sobre o processo criativo desse romance. Curiosamente, as 
edições posteriores suprimiram o subtítulo, o que leva a crer que 
a ideia de ensaio indicava uma proposta de questionamento e de 
outras formas de escrita: 

Chamei-lhe Ensaio de Romance porque estava mais ou me-
nos consciente de que havia nesse romance qualquer coisa de 
diferente, que era uma espécie de reflexão sobre o próprio 
romance. O Manual de Pintura e Caligrafia é um romance que 
sucessivamente faz reflexões, um romance que está a pensar; 
bem ou mal, certo ou errado, não é isso que conta. [...] o 
Manual é um romance de ensaio, entrando nessa classifica-
ção dada a um certo tipo de romances, também eles muito 
reflexivos. Simplesmente, parecia-me pretensioso da parte de 
alguém que acabava de chegar ou que ia começar a chegar, 
porque aquele era de certa forma o meu primeiro romance, 
pôr ali romance de ensaio. Se me apresentou a ideia, foi para 
rejeitá-la imediatamente.  Então, entrei num jogo (que, no 
fundo, aparece em toda a minha obra, até hoje), inverti os 
termos e passei a chamar ao Manual ensaio de romance, o 
que me dava alguma satisfação, porque efectivamente como 
romance ele era um ensaio, no sentido de tentativa: como 
quem diz “vamos lá a ver o que é que isto dá”. (SARAMAGO 
apud REIS, 1998, p.103-104).

É curiosa a alegação saramaguiana de que a escrita é um ins-
trumento de compreensão do mundo e que se considere mais um 
ensaísta que romancista “que por não saber escrever ensaios, se 
limitou aos romances”. (OSÓRIO, 2001, p. 248). Para Alfonso Be-
rardinelli (2011, p. 26), o ensaio é uma tentativa, uma prova e um 
experimento. “E isto nos revela de imediato o espírito de pesquisa 
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arriscada e caracteristicamente pessoal do gênero”. Madalena Vaz 
Pinto (2009) destaca que o ensaio é um texto que indaga e o pensa-
mento apresenta o seu desenrolar. É um texto onde está presente 
o espanto, a hesitação e a hipótese3. 

Para além do diálogo ensaístico, é importante destacar que as 
obras de Saramago surgem como manual, como memorial, como his-
tória, como anuário de incidência biografista, como cadernos, como 
evangelho ou como o já citado ensaio4. Trata-se talvez, antes de tudo, 
chamar atenção para a própria escrita como ato e como multiplici-
dade de formas possíveis. 

Sobre o ensaio, é importante destacar que em Portugal, nos 
últimos anos, muitos ensaístas vêm contribuindo com debates so-
bre as artes e em meio a essas, a literatura também é interesse 
de discussão. Nomes como Eduardo Lourenço, Eduardo Prado 
Coelho, David Mourão-Ferreira, Ruy Belo, Sílvio de Lima, João 
Barrento, Maria Filomena Molder, Gonçalo M. Tavares, para citar 
apenas alguns. Muitos dos nomes destacados também escreveram 
poemas e obras de ficção.

Para Berardinelli (2011), o século XX reservou uma centrali-
dade estratégica para a forma ensaística. Com a crise dos gêneros 
literários, o ensaio, sendo o gênero mais crítico e instável, ganha 
destaque não só em países europeus, mas na América latina tam-
bém. É no ensaio que há espaço para a reflexão, a interpretação e 
para a autoconsciência. 

No caso do Manual, o exercício do pensamento assim se inicia:
3 No texto de Madalena Vaz Pinto, há a ideia de que não é possível articular o 
gênero ensaio às narrativas do escritor português e que não há uma escrita voltada 
para o ato de pensar, assim como não há a descoberta pela escrita. Manual de Pintura 
e Caligrafia é um exercício de descoberta. Obviamente que na obra há um narrador 
chamado H. e há toda uma discussão que envolve o narrador na perspectiva 
saramaguiana, mas ainda assim, é necessário trazer para a discussão uma proposta 
que amplie a investigação sobre o ensaísmo, não só a partir da publicação dos 
Ensaios de Montaigne, mas pensando que em momentos anteriores e até mesmo na 
contemporaneidade, há aquilo que Sílvio de Lima chama de espírito ensaístico. Há 
também um exercício de leitura proposto por João Barrento que enxerga não só no 
romance, mas na poesia e em outros escritos como propostas de ensaio. Alfonso 
Berardinelli, crítico italiano, pontua que o romance do século XX se comprometeu 
com o ensaísmo e cita as obras de Proust, Thomas Mann e até destaca que Pasolini, 
nos anos finais de vida, publica ensaios. Para uma reflexão mais aprofundada sugere-
se pesquisar os autores destacados e suas obras nas referências bibliográficas. 
4 Importante pontuar as duas obras que deixam explícita a relação com o ensaio: 
Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez. 
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Continuarei a pintar o segundo quadro, mas sei que nunca 
o acabarei. A tentativa falhou, e não há melhor prova dessa 
derrota, ou falhanço, ou impossibilidade, do que a folha de 
papel em que começo a escrever: até um dia, cedo ou tarde, 
andarei do primeiro quadro para o segundo e depois virei a 
esta escrita, ou saltarei a etapa intermédia, ou interromperei 
uma palavra para ir pôr uma pincelada na tela do retrato que 
S. encomendou, ou naquele outro, paralelo, que S. não verá. 
Nesse dia não saberei mais do que já sei hoje (que ambos 
os retratos são inúteis), mas poderei decidir se valeu a pena 
deixar-me tentar por uma forma de expressão que não é a 
minha, embora essa mesma tentação signifique, no fim de 
tudo, que também não era minha, afinal, a forma de expres-
são que tenho vindo a usar, a utilizar, tão aplicadamente como 
se seguisse as regras fixas de qualquer manual. (SARAMA-
GO, 1992, p. 5). 

É interessante notar que o exercício da escrita nasce a partir da 
crise – ao não conseguir cumprir com a encomenda solicitada pelo 
cliente S., H.,5 decide não seguir as regras de um manual, pois está 
à procura de uma nova expressão. Sobre o personagem, destaca-se 
o exercício medíocre de retratista acadêmico, que segue preceitos 
que já não crê mais e está a serviço de uma clientela burguesa. 
Desta forma, não acredita que seu trabalho como pintor seja um 
exercício artístico. Em determinado momento, o pintor decide re-
tratar o verdadeiro S.. pelo fato de não ver sentido algum em sua 
atividade6.  

Paralelamente, o pintor começa a escrever um diário, forma 
encontrada para o exercício de autoconhecimento. O ato da escrita 
é o pretexto para H. tratar de questões ético-estéticas, que envol-
vem o modo de ser e a função da obra de arte. O relato é uma 
tentativa, aprendizagem e reflexão metaliterária sobre a narrativa 
como modo de representação. 

Ana Paula Arnaut (2002) enfatiza que Manual ressalta a questão 
da representação da realidade. O narrador H., tanto na pintura 
quanto na escrita sente a necessidade de se insubordinar e de se 
5 Ao usar a inicial há uma grande margem de significados, que pode ser referente a 
um nome real ou simplesmente relativa a ‘Homem’ ou a ‘Herói’. 
6 S., inicial de “Senhor” ou de “Senador”, mas que também pode ser Salazar ou 
Saramago, como o narrador pontua, ao refletir sobre as possibilidades da sigla S. 
(SARAMAGO, 1992, p. 13).  
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revelar contra convencionalismos da arte acadêmica, criando for-
mas desviantes de representação. Ainda sobre esse aspecto, cha-
ma a atenção o ofício do narrador: retratista. Alfonso Berardinelli 
(2011) destaca que

O objeto do retrato deve ser reconhecido, talvez para além de 
si mesmo, em uma verdade de tal modo individual e contin-
gente que seja capaz de transcender a contingência e a indi-
vidualidade. Com efeito, o retrato é um dos subgêneros mais 
praticados do ensaísmo. (BERARDINELLI, 2011, p. 32). 

Carlos Reis (s/d)7 pontua que a partir da escrita surge um pro-
cesso de conhecimento que tem como consequência um autoco-
nhecimento recheado de hesitações, de incertezas e de tentativas. 
Sendo o retrato uma das invenções a serviço da realidade, é pos-
sível perceber que na abertura dos seus Ensaios, Montaigne assim 
se dirige ao leitor: 

Quero que me vejam aqui em meu modo simples, natural e 
corrente, sem pose nem artifício: pois é a mim que retrato. 
Meus defeitos, minhas imperfeições e minha forma natural 
de ser hão de se ler ao vivo, tanto quanto a decência pública 
me permitiu. Pois se eu estivesse entre essas nações que se 
diz ainda viverem sob a doce liberdade das leis primitivas da 
natureza, asseguro-te que teria com muito gosto me pintado 
por inteiro e totalmente nu. Assim, Leitor, sou eu mesmo a 
matéria de meu livro: não é razão para que empregues teu 
vagar em assunto tão frívolo e vão. Portanto, adeus. (MON-
TAIGNE, 1987, p. 7). 

Há nessa atitude um ensaio de si mesmo, uma reflexão e uma 
consciência de si, que dão outra perspectiva ao sujeito moderno. 
João Barrento pontua que Montaigne joga o tempo todo com a 
experiência, consigo próprio e com o leitor e que está condenado 
a escrita sem aspas e a mostrar-se nu.

Outro aspecto que chama atenção é que no Manual, há a pre-
sença da primeira pessoa do discurso e além do exercício de es-
crita, há uma forte hibridez textual seja nos exercícios autobio-
7 Ler nota 2.  
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gráficos, seja nos diários de viagem, nas crônicas e até mesmo no 
exercício ensaístico, conforme foi destacado anteriormente. Para 
Adriana Marcon (2014), o desfecho deste trajeto configura-se na 
composição de um romance voltado para si mesmo e, como ato de 
consciência, para a configuração do próprio romancista. 

Finalizando, é importante refletir sobre a proposta lançada por 
João Barrento para futuras análises literárias. 

O ensaio tem um corpo de águas, não possui forma fixa, 
“toma a que os meandros que percorre lhe oferecem. O pen-
samento brota nele, subtil e insistente, proteico, sem violên-
cia, como a vida que foi brotando a partir das águas primor-
diais” (BARRENTO, 2010, p. 47)  
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MARIA PEREGRINA DE SOUSA NA IMPRENSA 
PORTUGUESA DO SÉCULO XIX

Juliana de Souza Mariano1

Maria Peregrina de Sousa (1809-1894) colaborou com seus ro-
mances, poemas e contos em muitos periódicos do século XIX. 
Estreou no Archivo Popular e teve participação em outros veículos 
como Almanach das Lembranças, Almanach das Senhoras, Aurora, Braz 
Tisana, Grinalda, Lidador, Miscelanea Poetica, O panorama, Periódico dos 
Pobres no Porto, Pirata e Revista Universal Lisbonense. Além disso, es-
creveu no periódico Iris, do Rio de Janeiro. Sua contribuição na im-
prensa periódica se dá com diferentes pseudônimos, como “Uma 
obscura portuense”, “Mariposa” e usando as iniciais de seu nome, 
“D. M. P.”

Porém, como muitas escritoras de seu tempo, Maria Peregrina 
de Sousa é um nome ainda esquecido. Mesmo que ela fosse “parte 
obrigada de todo o periódico literário que se prezasse” (BARROS, 
1924, p. 180) e isso se comprovasse pela sua vasta contribuição na 
imprensa oitocentista, sua obra, como de muitas mulheres, não 
pertence ao cânone literário. 

 De fato, quando pensamos na presença das mulheres no mun-
do intelectual do século XIX, poucos nomes nos vêm à mente, 
apesar de, ainda sim, muitas terem participado ativamente da im-
prensa periódica da época: publicando seus trabalhos em jornais 
de grande circulação, como a Revista Universal Lisbonense, dirigida 
por António Feliciano de Castilho ou até mesmo fundando e di-
rigindo jornais destinados ao público feminino, como é o caso da 
Assembleia Literária, dirigido por Antónia Gertrudes Pusich, e A 
Voz Feminina, cuja principal redatora era Francisca Wood. 

Até essas mulheres pioneiras esbarravam num obstáculo mui-
tas vezes intransponível: o preconceito. Vemos, no Portugal dos 
oitocentos, espaços bem delimitados e que caracterizavam os dois 
sexos. Aos homens, o espaço público das câmaras e das redações, 
e, às mulheres, o espaço privado dos afazeres domésticos. As mu-

1 Mestra em Literatura Portuguesa (UERJ), doutoranda em Literatura Portuguesa 
(UERJ), bolsista Capes.
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lheres que ousavam assumir outros papéis além dos que lhe ca-
biam (filha, esposa, mãe) eram vistas de maneira pejorativa, pois 
estariam contrariando a ordem natural da sociedade. Uma escrito-
ra, uma intelectual era tida como “sabichona” e, por adentrar um 
espaço e exercer atividades próprias dos homens, o temor geral era 
que essas mulheres se masculinizassem. 

Mesmo num almanaque feminino, como é o caso do Almana-
ch das Senhoras para 1871, sob a direção de Guiomar Torrezão, há 
textos que reproduzem a mentalidade machista da época e são, em 
sua maioria, de autoria dos “cavalheiros” convidados a contribuir 
no almanaque. A. A. Teixeira de Vasconcellos, um dos colabora-
dores, embora lamente a cegueira dos homens que “inutilizavam 
as forças intelectuais e morais [das mulheres] que podiam ser de 
grande proveito à sociedade” e reconheça o papel das mulheres no 
mundo, percebendo que “efetivamente as senhoras governavam o 
mundo por meios indirectos e sem grandes responsabilidades”, só 
apoiava o princípio da completa emancipação das mulheres des-
de que ele fosse limitado. Temia que “as senhoras se tornassem 
masculinas, invertendo a ordem moral da criação” (VASCON-
CELLOS, 1870, p. 43). 

Maria Peregrina de Sousa, em seu pequeno artigo “A vida”, 
no mesmo Almanach das Senhoras para 1871, parece fornecer uma 
resposta, ainda que singela, ao grande receio de Teixeira de Vas-
concellos: “a senda que na vida se percorre é rodeada de brenhas, 
onde rugem as feras, é cortada de precipícios e abismos, alcatifada 
de cardos e abrolhos” (SOUSA, 1870, p. 59). Com tantos obstá-
culos a enfrentar num mundo cheio de interditos às mulheres, é 
compreensível que essas escritoras tivessem que trilhar o seu ca-
minho fazendo uso da discrição, seguindo o paradigma moral do 
seu tempo. Adentrar um espaço que não lhes cabia era uma grande 
conquista e isso foi feito da maneira possível à época. Dessa for-
ma, justifica-se um procedimento adotado por elas: muitas eram 
as que enviavam seus escritos aos periódicos de então, mas poucas 
eram as que ousavam assinar seu nome. Sobre isso, Irene Vaqui-
nhas afirma que, no século XIX, 

embora a escrita se tenha tornado para muitas mulheres um 
meio de subsistência, colaborando na imprensa escrita, raras 
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eram aquelas que ousavam afirmar-se jornalistas, esconden-
do-se com frequência atrás de pseudónimos (VAQUINHAS, 
2005, p. 17).

O signo do anonimato, sob o qual se inscreviam muitas escri-
toras da época, como Maria Peregrina de Sousa, se justifica pelo 
papel social exercido pelas mulheres. Restritas, em sua maioria, ao 
ambiente doméstico e educadas para ele, o que facilitava o seu 
auto-ocultamento, poucas eram as que recebiam uma instrução 
que lhes permitisse ir além do básico (aprender francês, piano e 
prendas domésticas). E se escrever já era uma ousadia, então que 
fosse feito de forma anônima, sem fugir do paradigma da mulher 
modesta, comedida. 

Assim o fez Peregrina em sua estreia, em 1842, no Archivo Po-
pular, com a chácara “Erico e Batilde”2, atribuída a “uma senhora 
da cidade do Porto”. Seus outros trabalhos, publicados neste pe-
riódico, em outras edições de 1842 e do ano seguinte, também 
não recebem sua assinatura. São acompanhados de um asterisco 
com a seguinte informação: “da senhora portuense, de quem te-
mos dado outras producções em diversos números do Archivo”. 
Dividem-se entre chácaras – “Bernardo Del Carpio3”; “Jacques 
1º4”– e pequenas narrativas – “História de Adelaide5”; “Zulima 
ou a cruz de oiro6”; “Falta de uma mãe7”; “Longuinha8”. Como o 
objetivo deste trabalho é o estudo das personagens femininas pre-
sentes nos romances escritos por Peregrina, analisaremos apenas 
2 Publicada nos números 1 (edição de 01 de janeiro de 1842, pp. 2-3), 2 (edição 
de 8 de janeiro de 1842, pp. 14-5) e 3 (edição de 15 de janeiro de 1842, pp. 21-3).
3 Publicada nos números 27 (edição de 02 de julho de 1842, p. 211) e 28 (edição de 
09 de julho de 1842, p. 218).
4 Publicada nos números 41 (edição de 08 de outubro de 1842, p. 324) e 42 (edição 
de 15 de julho de 1842, pp. 330-1).  
5 Publicada nos números 47 (edição de 19 de novembro de 1842, pp. 370-1) e 48 
(edição de 26 de novembro de 1842, pp. 378-9)
6 Publicada nos números 32 (edição de 12 de agosto de 1843, pp. 253-4), 33 (edição 
de 19 de agosto de 1843, pp. 258-9) e 34 (edição de 26 de agosto de 1843, pp. 
270-2, 1843). 
7 Publicada nos números 36 (edição de 09 de setembro de 1843, pp. 282-4), 37 
(edição de 16 de setembro de 1843, pp. 291-2) e 38 (edição de 23 de setembro de 
1843, pp. 302-3). 
8 Publicada nos números 49 (edição de 09 de dezembro de 1843, pp. 390-2), 50 
(edição de 16 de dezembro de 1843, pp. 394-6) e 51 (edição de 23 de dezembro de 
1843, pp. 402-4). 
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os textos narrativos de sua autoria. Para tal, realizamos um recorte 
(tendo em vista a extensão deste tipo de trabalho) e escolhemos 
analisar as narrativas “História de Adelaide” e “Falta de uma mãe”, 
publicadas no Archivo Popular e “Roberta ou a força da simpatia”, 
publicada no Periódico dos Pobres no Porto. 

Assim como os trabalhos publicados no Archivo Popular, a nar-
rativa “Roberta ou a força da simpatia”, publicada em 1848 no Pe-
riódico dos Pobres no Porto também está sem assinatura. Neste perió-
dico, ao menos no volume do referido ano, há poucas publicações 
literárias9. Há sim muitos anúncios, avisos marítimos, despachos 
ministeriais, sessões da Câmara dos Pares, cartas de ministros e no-
tícias locais e de países como França e Espanha. Portanto, antes de 
dedicar um espaço à publicação de um romance, ainda mais de au-
toria de uma mulher, os editores fazem uma espécie de introdução 
para preparar o leitor, habituado ao conteúdo político do jornal:

Publicá-los-emos com seus intervalos, a fim de não esquen-
tarmos os assinantes da política. Tudo se quer com ordem, e 
é preciso satisfazer os diversos gostos. (...)
A obra de certo não é como o Judeu Errante, os Sete Pecados, 
o Monte Cristo, o Talismã etc. etc. etc. É o primeiro romance 
de uma menina portuense, que principia a fazer romances; 
o que podemos afirmar, se é que alguém nos acredita, é que 
toda a mãe de família o pode deixar ler às suas ricas prendas, e 
muito mais um marido a sua mulher, uma tia a suas sobrinhas, 
e as madres abadessas à suas religiosas, educandas, e mesmo 
aos tachos. (Periódico dos Pobres no Porto, nº 8, 1848, p. 30)

Acreditando completamente nas garantias dos editores e con-
siderando que uma literatura escrita por mulheres é completamen-
te inofensiva, poderíamos ignorar a importância da escrita de Pere-
grina. Mesmo que não pudesse escrever, de maneira escancarada, 
sobre as mudanças de papéis das mulheres na época e a luta por 
seus direitos (eles teriam direito à instrução tal como os homens? 
restringir-se-iam apenas ao lar, como bonecas de luxo? etc.), ela o 
fazia da maneira possível, muitas vezes através da fala de alguma 
9 Há uma espécie de folhetinista “oficial” que escreve, sob pseudônimo de Braz 
Tizana, cartas a um barbeiro, tecendo críticas aos políticos da época. Trata-se do 
escritor José de Souza Bandeira que, mais tarde, ao desligar-se do Periódico, funda 
seu próprio jornal, cujo título era o pseudônimo que utilizava.
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personagem. 
Tomemos o exemplo de Roberta, protagonista do romance 

que leva seu nome. Ela é uma moça rica, mas que se considera 
desafortunada por não ter “uma amiga extremosa e fiel” e “um 
amante terno e fiel” (SOUSA, 1848, p. 33). Ninguém lhe desperta 
atenção até que, contrariando seu pai Januário, apaixona-se por seu 
primo Augusto. O pai, mesmo desaprovando a escolha da filha, 
promete sancioná-la desde que Roberta não o envergonhe mais e 
que Augusto se porte bem diante dele. Aqui, é curioso notar que o 
pai, mesmo crendo que Augusto só estava interessado no dote de 
sua filha, acata a decisão de Roberta. Fez uso da razão para, pre-
cisamente, evitar maiores escândalos. Michelle Perrot nos mostra 
que, “em numerosos casos, a decisão do pai se funda nos argu-
mentos da ciência e da razão. (...) É a esse título que Kant, Comte 
e Proudhon reivindicam o primado do pai no lar: o doméstico é 
importante demais para ser deixado à natureza fraca das mulheres” 
(PERROT, 2009, p. 112).

O que sucede é que Roberta vê o seu amor, fruto de uma pai-
xão à primeira vista, esmaecer ao perceber que, na convivência, 
Augusto é um homem ignorante: 

Pouco depois ergueu-se uma questão sobre política, e Augus-
to disse tanta sandice, que Roberta se envergonhou por ele. 
Já antes havia ela feito a tristíssima descoberta que o dom da 
palavra não era o dom do seu amante. 
(...)
Mudou a conversação para literatura, e era este um assumpto 
pior que o primeiro para o pobre amante de Roberta (SOU-
SA, 1848, pp. 99-100).

Para a personagem, não bastavam, portanto, os dotes físicos de 
seu namorado. Em seguida, Roberta descobre que Augusto tem al-
gumas amantes e seu desgosto por ele aumenta ainda mais. Ela tor-
na-se alvo de comentários maldosos da sociedade e já não está mais 
interessada em se casar, mas mantém a palavra para não desagradar 
ao pai.  Nesse entremeio, vai passar uns dias na quinta de seu tio 
Thomás na aldeia e reencontra Frederico, sua antiga paixão de in-
fância, que a recebe friamente por saber que ela está de casamento 
marcado com outro rapaz. Após alguns acontecimentos, o noivado 
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de Roberta e Augusto é desfeito e então ela e Frederico procuram 
reviver o amor de criança. Ele deseja casar logo. Ela, depois de ter 
tomado uma decisão precipitada quando se apaixonou por Augus-
to, prefere esperar. Aqui, é importante destacar a atitude de Rober-
ta. Mais madura, depois de sofrer por conta de uma má escolha, 
quer aproveitar sua liberdade e não pretende viver sob a custódia de 
nenhum homem, como sua amiga Emilia, irmã de Frederico, vive. 
Há um diálogo importante entre esses três personagens sobre esse 
assunto. Roberta, mesmo caracterizada como “impertinente” pelo 
narrador e pelos outros personagens, não mede as palavras para de-
monstrar sua opinião acerca de um homem que impõe sua decisão 
sobre a esposa. A discussão se dá porque Emilia, por recomendação 
do marido, não quer andar a cavalo.

− (...) Julgava que ele era mais razoável, e que te não proibia um 
prazer de que ele gosta em excesso.
− Meu cunhado tem alguma razão, disse Frederico. Minha irmã 
é má cavaleira, e o risco que corre uma senhora com seus lon-
gos vestidos...
− Não é isso, Sr. Frederico, é que todos os homens gostam 
de fazer alarde da sua autoridade. Anima esse pequeno tirano, 
Emilia, ele já dá mostras de ser um senhor absoluto.
(...)
− Parece que se agoniou comigo?
− Eu?... não, meu senhor; de que havia eu escandalizar-me? V. 
Sª aprova a autoridade despótica, é da sua espécie. Um rapaz 
começa governando sua mãe, se ela lhe dá azos; depois suas 
irmãs, se as tem, sua mulher, suas filhas e suas netas; e de todos 
os cativeiros que a mulher sofre, o mais doce e o mais justo é 
o paterno.
(...)
− Minha riquinha, lhe replicou Emilia, há uma época que em 
vez de escravas somos senhoras e tiranas.
− É época que não conheço.
− Quando somos amantes, se deveras somos amadas.
A jovem impertinente corou e respondeu:
− Pode ser; mas se assim é, os senhores que fizeram algum 
tempo o papel de escravos tiram logo que podem toda a des-
forra. Eu muito a tempo soube que a liberdade é impagável! 
Por mim não quero ser tirana nem tiranizada (SOUSA, 1848, 
p. 231).
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 Esse não parece ser o tipo de texto que uma mãe deixaria sua 
“rica prenda” ler, uma vez que coloca na boca de uma persona-
gem um questionamento sobre o papel da mulher no século XIX. 
Emilia considera natural receber ordens de seu marido e aceita 
seu papel de mulher: sem autonomia política, comparada a uma 
menor, como aponta Irene Vaquinhas:

O não reconhecimento da mulher como ser juridicamente 
autônomo, só existindo enquanto elemento de um agregado 
familiar, ou seja, como esposa, mãe ou filha, sem direitos po-
líticos e estatuto econômico próprio, excluiu-a dos poderes 
formalmente constituídos com reflexos ao nível dos registros 
primários. Para as instituições oficiais, as mulheres pratica-
mente não existiam. (VAQUINHAS, 2005, p. 36)

Em vez de agir como Emilia, calar-se e aceitar, feliz, um noivo 
a princípio adequado para si (já que Frederico era amoroso e tinha 
posses), Roberta reclama do comportamento dele e mostra como 
gostaria de ser tratada se viessem a se casar. Ainda que, no fim 
desta narrativa, concretize o que se espera dela (um casamento), 
Roberta não vive sua vida de maneira passiva e nem deixa que as 
decisões sobre ela sejam tomadas completamente por outra pes-
soa, por um homem. Está longe, portanto, do paradigma da mu-
lher ideal do seu século de que fala Cecília Barreira em seu artigo 
“O casamento e a família: 

Toda a educação feminina se preenchia na base do comedi-
mento, do recato, da ignorância das atitudes mais impulsivas 
ou que se referenciassem pela opinião. O paradigma do com-
portamento feminino era o de uma obediência às autoridades 
– no sentido familiar e educacional – e de uma movimentação 
estrita no espaço doméstico (BARREIRA, 2004, pp. 12-13).

A pequena narrativa “Falta de uma mãe”, publicada no Archivo 
Popular, aborda, de certa forma, o importante papel que uma mãe 
exerce na estrutura familiar e como sua ausência pode provocar o 
desajuste de uma filha: cabia à mãe a responsabilidade pela educa-
ção da filha. Não é à toa que as primeiras tentativas de um projeto 
de instrução feminina visavam à formação de uma “mãe de famí-
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lia”. “É neste contexto que adquire grande importância a mulher-
-mãe, em particular no papel de primeira educadora” (VAQUI-
NHAS, 2000, p. 44). Sem uma mãe para mostrar-lhe como agir 
em sociedade, o que restaria a uma jovem? Ser enganada por um 
sedutor e por falsos amigos; sucumbir aos prazeres da sociedade:

Paulina, pois, enganada por os outros, e por si mesma, era 
o motivo de mofa e escândalo da sociedade, e se acreditava 
adorno dela. Seu olhar de timidez, seu sorriso de inocência, e 
suas maneiras acanhadas tinham desaparecido. Poucos meses 
haviam feito de um anjo uma mulher, como por desgraça a 
muitas.
(...) Infeliz! passos agigantados estão dados para a tua 
perdição; quem poderá fazer-te retroceder? Ninguém, 
que só uma mãe o poderia, e tu és órfã de pai e mãe. 
– Mais algum tempo ainda, e viu fechar-se-lhe todas 
as portas, e fugir-lhe todas as amigas umas depois das 
outras. A sociedade que havia ajudado a corrompê-la a 
expulsou do seu seio, porque ela se deixou corromper!” 
(SOUSA, 1843, p. 283)

Aqui, a condenação da sociedade recai apenas sobre as mulhe-
res. Elas são as únicas culpadas por suas más escolhas, como nos 
esclarece Michelle Perrot:

O erro sexual, o nascimento ilegítimo são objetos de uma 
censura muito maior do que a falência, a qual, porém, é mais 
reprovada do que hoje em dia (...). Em suma, a desonra chega 
através das mulheres, sempre situadas do lado da vergonha. 
(PERROT, 2009, p. 250).

Casimiro, o sedutor que enganou Paulina e muitas outras mu-
lheres, continua com seus hábitos boêmios sem qualquer tipo de 
desaprovação. 

Em “História de Adelaide” também do Archivo Popular, conhe-
cemos Adelaide, a personagem principal que, ao lembrar-se da in-
fância, lamenta não ter podido estudar como seus irmãos:
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Meus irmãos, que eram mais crescidos que eu, deixaram a 
terra natal para irem estudar à Universidade de Coimbra; e 
eu fiquei para sofrer todo o peso do mau humor de meu pai. 
Quanto então invejei a sorte de meus irmãos, e quanto não 
ambicionei o ser também homem para poder ausentar-me da 
terra em que nascera! Louca que eu era!... Que há no mundo 
mais doce que o perfume das flores do solo em que nascemos 
(...)” (SOUSA, p. 370, 1842).  

Aqui, Peregrina toca num tema essencial às mulheres: o direito 
à instrução. Como já vimos, não era aconselhável que as mulheres 
se dedicassem ao estudo mais aprofundado, tal qual o dos homens. 
Isso poderia alterar sua verdadeira natureza, já que muitos médi-
cos acreditavam que estudar demais diminuiria a fecundidade da 
mulher, pois prejudicaria seus órgãos mais importantes, os repro-
dutores. Com isso, poucas eram as mulheres que ultrapassavam a 
instrução básica. Vaquinhas (2005) aponta que, em 1878, 89,3% 
da população feminina era analfabeta. Mesmo em 1930, a taxa de 
analfabetismo ainda estava em inacreditáveis 74,3%, o que prova 
que o acesso das mulheres à instrução é um fenômeno verdadeira-
mente recente em Portugal.

Se por um lado, os índices de analfabetismo feminino no sé-
culo XIX em Portugal são aterradores, por outro, a instrução al-
cançada por uma pequena parcela de mulheres permitiu que elas 
conseguissem ser ouvidas, seja clamando diretamente por seus di-
reitos nas páginas dos jornais, como o fez Guiomar Torrezão, seja 
a partir das personagens de romances, como Maria Peregrina de 
Sousa. Particularmente neste caso, podemos conhecer, por meio 
da literatura escrita por uma mulher, sua visão a respeito dos pro-
blemas caros ao seu gênero e a forma como encarava a realidade. 
A escritora se tornava, assim, “veículo na sua escrita de imagens 
sobre a mulher” (OUTEIRINHO, 1998, p. 163).

Convém destacar que, no caso específico dos periódicos, seus 
textos, mesmo que às vezes anônimos, figuravam ao lado do de 
importantes escritores da época, como Castilho e Garrett. As con-
quistas femininas em Portugal não ocorreram de maneira drás-
tica, mas da maneira possível para a época. A própria trajetória 
de Peregrina nos ajuda a perceber isso: seus primeiros trabalhos 
foram publicados de maneira anônima nos periódicos portugueses 
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e, como vimos, às vezes vinham precedidos de justificativas dos 
editores, que garantiam o caráter inofensivo dos textos. Depois 
de 1848, contudo, ela passou a enviar, com seu nome ou iniciais, 
outros pequenos romances, como “O amor missionário”, “Vin-
ganças de vinganças”, “Uma história cortada a tempo”, “Egoísmo 
com capa de amor”, “O tutor de Virgínia”, que não se restringiam 
aos jornais dirigidos por mulheres ou destinados ao público femi-
nino, e, por fim, conseguiu publicar alguns livros: Retalho do mundo 
(1859), Rhadamanto ou a mana do conde (1863), Maria Isabel (1866) e 
Henriqueta (1876).

 Isso nos mostra que, apesar de lentas, as mudanças ocorreram. 
Devemos, portanto, seguir o exemplo dessas escritoras e contor-
nar os espaços de interdição, ou seja, ultrapassar antigos modelos 
que consideram a literatura produzida – por homens – à época 
como o equivalente à literatura universal. É preciso, pois, garantir-
-lhes o seu devido lugar caso se pretenda conhecer o século XIX 
por completo.
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TÁVOLA REDONDA: A BUSCA PELO GRAAL DA 
POESIA

Karla Renata Mendes1

Em 1950, ano de publicação do primeiro número de Távola 
Redonda, a Europa ainda se reestabelecia após o fim da Segunda 
Guerra Mundial, enquanto o mundo acompanhava o desenrolar 
de um novo conflito iniciado com a Guerra Fria. Portugal, por sua 
vez, ainda mantinha-se sob o regime do Estado Novo e de Salazar 
havendo, então, um endurecimento da censura e um consequente 
desestímulo às manifestações artísticas, com controle dos meios 
de comunicação e falta de incentivo ao mercado editorial, em es-
pecial à publicação de poesia (cf. MARTINHO, 1996, p. 16). No 
contexto literário, Portugal também vivia um momento particular, 
afinal, ao longo da década de 30, assistiu-se a uma revalorização do 
realismo, que culminou no surgimento do neorrealismo em 1939, 
e abriu caminho para que, em 1941, houvesse a publicação da co-
leção Novo cancioneiro, uma reunião de poemas com caráter neorre-
alista. Ao final da década de quarenta, mais precisamente em 1947, 
e já tardiamente, formava-se no país um grupo surrealista que 
buscava, inicialmente, reagir contra o neorrealismo, mas acabou, 
porém, convivendo com ele num “processo de simbiose, em que 
neorrealistas adotaram princípios surrealistas e em que surrealistas 
esposaram os princípios neorrealistas.” (BUENO, 1983, p. 21). A 
confluência de movimentos, à primeira vista, antagônicos, marca-
ria a década literária de 50, fazendo com ela refletisse, conforme 
Jayme Ferreira Bueno, “cada uma destas facetas polimórficas do 
modernismo que a antecedeu.” (idem, p. 17).

Reagindo a um hiato temporal de sete anos entre a publicação 
da coleção Novo Cancioneiro e a edição de novas antologias poéticas, 
a década de 50 apresentou “um fenómeno editorial característico: 
o pulular de pequenas brochuras de poesia e crítica de autoria vá-
ria, em séries ditas não periódicas para iludir a censura, mas iden-
tificáveis pela aparência e por um grupo de organizadores” (SA-
RAIVA; LOPES, 1985, p. 1105), destacando-se entre tais edições 
1 Doutora em Letras, professora da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
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a revista Távola Redonda, que veio a público em 15 de janeiro de 
1950 e encerrou-se em julho de 1954, tendo publicado ao todo 20 
números. Entre os diretores e principais colaboradores, encontra-
vam-se os nomes dos poetas António Manuel Couto Viana, David 
Mourão-Ferreira e Luiz de Macedo, contando ainda com Alberto 
de Lacerda como secretário. Como esclareceu o próprio David 
Mourão-Ferreira (talvez o principal nome à frente da revista) no 
fascículo 13 da publicação, a fundação de Távola se deu a uma série 
de encontros entre ele, António Manuel Couto Viana e Luiz de 
Macedo, contando ainda com a participação de Fernanda Botelho 
e Fernando de Paços (cf. MOURÃO-FERREIRA, 1952, fasc.13, 
p. 7)2, que também se tornaram colaboradores frequentes do peri-
ódico. Ainda segundo David Mourão-Ferreira, as influências para 
criação de Távola vieram dos diálogos estabelecidos com o poeta 
Sebastião da Gama, da influência de Rilke e da aproximação ide-
ológica com o movimento da Presença. (cf. BUENO, 1983, pp. 12-
13). 

O título da publicação foi tomado de um poema de António 
Manuel Couto Viana, publicado em 1949 (também editado na re-
vista em 1950), que em sua estrofe inicial fazia uma espécie de 
exortação aos poetas: “Poetas: vamos dar as mãos! De novo / Se 
escute em nós uma canção de ronda. / Poesia – única Távola Re-
donda / Com pão e vinho para todo o povo.” (VIANA, 1950, fasc. 
7, p. 6). A concepção de uma poesia agregadora, que promovesse 
a união e fosse uma espécie de alento para todos, ecoou ao longo 
das páginas de Távola e percorreu seu ideário. Resgatando o con-
ceito de uma poesia de inspiração individual, que refletisse o ins-
tante sublime da criação poética, o grupo se opôs ao surrealismo e, 
principalmente, ao neorrealismo, contestando uma poesia voltada 
apenas para o retrato do social. Além disso, o clamor manifestado 
nos versos de Viana, para que houvesse uma “aliança” entre os 
poetas que compartilhassem tais ideais, foi colocado em prática na 
revista com o acolhimento da publicação dos mais diferentes auto-
res: consagrados, estreantes e adeptos das mais variadas tendências 
políticas, ideológicas e estéticas. 

Embora o fascículo primeiro não expusesse um manifesto ou 
um programa doutrinador da nova publicação, dois textos acaba-
2 Todas as citações de textos da Távola Redonda foram retiradas da edição fac-
similada. (Távola Redonda – Folhas de Poesia. Ed. fac-similada. Lisboa: Contexto,1989.)    



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

949

ram cumprindo o papel de explicitar as principais diretrizes assu-
midas na revista: “Um lugar para a poesia”, de Alberto de Lacerda, 
e “Lirismo ou haverá outro caminho?”, de David Mourão-Ferrei-
ra. No primeiro, já em seu parágrafo inicial, há uma clara manifes-
tação de simpatia pelo ideário presencista, evidenciado pela afir-
mativa de que a poesia chegava à década de 50 tendo sofrido uma 
verdadeira revolução para que “continuasse a ser viva e autêntica.” 
(LACERDA, 1950, fasc.1, p. 3, grifos nossos). A sugestão de uma 
poesia “viva” e “autêntica” evocava a visão de José Régio ao longo 
da Presença, ao reivindicar uma literatura pautada pela subjetividade 
e pela expressão individual do autor. Távola endossou tal discurso, 
estabelecendo uma clara oposição aos neorrealistas que prioriza-
vam uma poesia comprometida com seu momento histórico e so-
cial, ou seja, acima das nuances do “eu”. 

Em contrapartida às acusações do neorrealismo de que o gru-
po presencista se alheava da realidade em favor de uma literatura 
metafísica, contemplativa e pouco interventiva, Alberto de Lacer-
da recorria às palavras do próprio José Régio para defender a tese 
de que a poesia possuía um poder transformador que lhe era ine-
rente: “‘a arte é uma intimidade com o mundo’, disse José Régio, 
e para sempre. Um poema, além do prazer que dá – prazer de 
nenhum modo frívolo – revela mais profundamente o homem e a 
vida, obriga-o a viajar, e de uma viagem volta-se sempre diferente.” 
(idem, ibidem). Curiosamente, o autor recorreu também ao verso 
de Cecília Meireles, “Eu canto porque o instante existe”, registra-
do no poema “Motivo”3, para sustentar seu argumento de que a 
criação poética está sempre envolvida com o “instante”, o mundo, 
os fatos circundantes e que “fazer arte e contemplá-la” não signi-
ficava, necessariamente, “virar costas à realidade.” (idem, ibidem). 
Torna-se evidente que a publicação eximia os poetas de um com-
prometimento com a “poesia social” como apregoavam os neor-
realistas e retomava uma visão também apresentada na Presença. 
Defende-se, portanto, a visão de que a arte não necessariamen-
te precisava propagar um discurso explicitamente revolucionário 
ou engajado, pois, mesmo que idealizada tendo como único fim a 
contemplação, ela não deixava de realizar em seu leitor algum tipo 
de transformação ou reação. 

3 Publicado na obra Viagem (1939). 
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Nesse sentido, Alberto de Lacerda preocupava-se em enfatizar 
uma oposição ao discurso neorrealista, evidenciando que, enquan-
to Távola encarava o poema como “um acontecimento pessoal, o 
mais pessoal dos acontecimentos”, a tendência social manifestada 
até ali como “expressão do colectivo” não chegava a “concretizar-
-se devidamente, nem pela realização estética, nem pela lucidez 
crítica.” (idem, ibidem). Tal fracasso devia-se, em sua análise, à 
ausência de fusão entre o imperativo social e o estético, apontado, 
segundo ele, por Adolfo Casais Monteiro como principal exigência 
a qualquer obra em que “um artista quer servir uma causa”. Da 
crítica a um tipo de poesia que priorizava um engajamento políti-
co-social em detrimento da construção poética, nasceria um dos 
princípios da literatura de Távola: a necessidade de servir, acima de 
tudo, à própria poesia antes da torná-la mera portadora de uma 
mensagem, fosse ela qual fosse. 

Entendendo que “as condições exteriores limitam mas não de-
terminam a natureza da poesia”, o autor retomava a imagem da 
escrita poética como ato de inspiração, manifestação individual, 
que, segundo ele, brota do “próprio cerne da personalidade, sendo, 
como é, primeiro que tudo, a criação ingênua e mágica.” (idem, 
ibidem). O resgate de uma literatura centrada em conceitos tão 
subjetivos, tida como “ingênua e mágica”, não deixava de ser desa-
fiador em um pós-guerra em que a arte se via quase que obrigada 
a engajar-se socialmente e historicamente. Mesmo assim, e talvez 
justamente devido a certas obrigações impostas à arte naquele mo-
mento, o texto defendia que a autonomia artística e poética não de-
viam ser negadas, julgando ser esse o “grande erro” e o motivo do 
“protesto” ali registrado. (idem, ibidem). Dessa forma, opondo-se 
ao que julgava uma visão limitadora e empobrecedora do texto po-
ético, Alberto de Lacerda concluia afirmando que o grupo de Távo-
la não se constituía como uma “corrente”, nem possuía “intenção 
programática”, mas que agregava poetas aproximados por algumas 
“afinidades” e “características”. Dentre elas, apontava as seguintes: 

(...) servir, acima de tudo, a Poesia (...) sem preconceitos de 
antigo ou de moderno, de temas ou até de palavras, dentro da 
liberdade essencial ligada à criação e à vida da obra de arte; 
variedade na forma, sabendo, sobretudo, que ela existe, e desejo 
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consciente de a dominar com beleza; inquietação social sem 
desgosto estético; (...) (idem, ibidem).

Observa-se que, embora negando o estabelecimento de um 
“programa” (talvez por entender que assumir diretrizes cercearia 
a liberdade individual de criação valorizada pela revista), Alberto 
de Lacerda acabou elencando pontos em comum entre o grupo 
que se formava: a ideia de um modernismo “continuador” e não 
de “ruptura” acaba sendo desenhada. Como afirma Fernando 
J.B. Martinho, na década de 50, embora os surrealistas pensassem 
numa modernidade de ruptura, “os poetas que se reúnem em Tá-
vola Redonda (...) fazem [da modernidade] um entendimento em ter-
mos de ‘equilíbrio’, de ‘thesaurus’”. (MARTINHO, 1996, p. 103). 
Isso se resumia na proposta de não ter “preconceitos de antigo ou 
de moderno” ou de “temas e até palavras”, algo que era colocado 
em prática na revista quando se abria espaço para a publicação e 
crítica, tanto de novos talentos como de poetas que remontavam 
a uma longa tradição lírica. Por conseguinte, Távola publicava Sá 
de Miranda, Cesário Verde, T.S. Eliot, Catulo, Vitorino Nemésio, 
Teixeira de Pascoaes, Sophia de Mello Brayner, Manuel Bandeira, 
Jorge de Lima, sempre valorizando a liberdade de criação. Entre-
tanto a liberdade poética não devia ser confundida com “desor-
dem” poética, uma vez que Távola não obliterava a fundamental 
importância da forma e o desejo de dominá-la, e mais do que isso, 
“para os poetas que se reúnem em Távola Redonda, parece ser um 
dado adquirido que ‘fundo’ e ‘forma’ são indissociáveis.” (idem, 
p.110). Tal preocupação com a composição do poema, também 
apontada nas contestações ao modus operandi da poesia neorrealista 
refletiam-se, portanto, no desejo de uma “inquietação social sem 
desgosto estético”, lembrando que todos servem, primeiramente, 
à poesia.  

O texto de David Mourão-Ferreira, publicado no mesmo nú-
mero, expandia ainda mais a noção de poesia como instantâneo 
subjetivo, caracterizado pela espontaneidade e individualidade da 
criação. Mas, além disso, acabava também por configurar-se como 
uma espécie de defesa e valorização de um determinado conceito 
de lirismo, entendido pelo poeta como cerne de toda criação po-
ética: “toda a Poesia começa por ser lírica. São líricas as primei-
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ras manifestações poéticas de um povo, de uma geração ou de 
um indivíduo.” (MOURÃO-FERREIRA, 1950, fasc.1, p. 8). Para 
o autor, o lirismo estava na essência da literatura, uma vez que 
lírico é todo e qualquer “momento” involuntariamente captado 
pelo autor e desenvolvido posteriormente. (cf. idem, ibidem). Tal 
postulado aproximava-se daquilo que, em seus Conceitos fundamen-
tais da poética, escrito em 1946, Emil Staiger definiu como ensejo, 
“que levou Goethe a chamar todo trecho autenticamente lírico de 
uma poesia de momento.” (STAIGER, 1977, p. 22, grifos nossos). Nes-
se sentido, conferia-se especial ênfase ao “aspecto involuntário” 
da criação artística, que transformava o autor em uma espécie de 
“tradutor” dos acasos ou momentos que a ele se apresentam e 
que eram transformados em obra de arte. Távola colocava a figura 
do poeta em lugar central, uma vez que a ele era dada a missão de 
captar e transfigurar o momento mágico e acidental que originou 
o texto literário.  

Ao elencar textos e autores célebres, definidos como “líricos”, 
mas estilisticamente e tematicamente diferentes entre si, David 
Mourão-Ferreira definia entre eles, como denominador comum, a 
“maneira involuntária e urgente, em que motivos se apresentaram 
(ou melhor: se impuseram) aos respectivos Poetas” (MOURÃO-
-FERREIRA, 1950, fasc.1, p. 8), nisso residindo, justamente, o que 
ele chamou de “mistério da Poesia.” Aqui, Mourão-Ferreira apro-
ximava-se do que enunciou Staiger, ao afirmar que o poema lírico 
era decorrente da inspiração do autor e o ato de escrever configu-
rava-se como involuntário: “O poeta lírico não exige coisa alguma; 
ao contrário, ele cede, deixa-se levar para onde o fluxo arrebatador 
da ‘disposição anímica’ (Stimmung) o queira conduzir.” (STAI-
GER, 1977, p. 21). Todavia, embora tratando a criação poética 
como fenômeno subjetivo, David Mourão-Ferreira buscava definir 
um lirismo em que acaso e involuntariedade não significavam abrir 
mão do apuro formal e da maestria técnica, havendo, antes, a partir 
desses dois polos, o surgimento dos grandes poetas e poemas de 
nossa história. 

Por isso, o autor distinguiu, na lírica, um duplo movimento 
integrador: o primeiro sendo o do “mistério”, da inspiração invo-
luntária; e o segundo o do desenvolvimento desses motivos através 
de “processos específicos de criação literária”, caracterizando-se 
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como um momento técnico e consciente. (cf. MOURÃO-FER-
REIRA, 1950, fasc.1, p. 8). A coerência ou a proporção entre os 
motivos e a técnica, entre os temas e as formas, ou seja, a “corres-
pondência harmoniosa” entre os elementos é o que distinguiria as 
grandes épocas do lirismo (idem, ibidem), ficando novamente evi-
denciado que a poesia de Távola agia em termos de uma “tradição 
moderna portuguesa”, resgatando a importância da forma e reto-
mando como conceito chave o equilíbrio entre temas e composição. 

O texto de David Mourão-Ferreira evidenciava tópicos que 
ecoariam em maior ou menor intensidade ao longo dos vinte nú-
meros da Távola. Defendendo a criação poética como fruto da ins-
piração e ato involuntário, defendia-se também o fato de que ela 
não deveria sofrer com a “adulteração dos seus objectivos, que 
são afinal de pura descarga emotiva e, através dessa descarga, de 
gnose gratuita” (idem, ibidem), ou seja, criticava-se novamente a 
finalidade social à qual se destinavam alguns textos da época. O 
“mistério da Poesia” e a revalorização do lirismo abriam espaço 
para que haja um deslocamento do externo para o interno, to-
mando corpo uma poesia que se voltava para o “eu”, na ânsia de 
traduzir os motivos que se impunham ao indivíduo. Igualmente 
importante foi a retomada do valor estético e do rigor formal, uma 
vez que tal ponto levou, por exemplo, a um resgate e diálogo com 
formas tradicionais da lírica portuguesa (verificável, por exemplo, 
na recorrente menção a poemas sob a forma de epigramas, éclo-
gas, rimance, cantigas, espalhadas pelos números da publicação), 
mas sempre insufladas por um espírito renovador e atualizador, 
além do “cuidado que, geralmente, põem na versificação: estofes 
isométricas, nos paralelismos, nas repetições, no recurso frequen-
te à rima, consoante ou toante.” (idem, p. 120). Como Presença, 
anteriormente, se negava a uma brusca ruptura com “os mestres 
do passado” e a arte precedente, Távola seguiu a mesma linha, ao 
aproveitar-se da tradição literária para a construção do que alguns 
críticos denominaram de uma “tradição clássica do modernismo” 
ou de “modernismo classicista” (idem, p. 106). Fato é que, assim 
como os presencistas buscavam uma conciliação entre a vanguarda 
e a tradição, negando-se a repudiar Camões ou Teixeira de Pas-
coaes, David Mourão-Ferreira evidenciava postura semelhante à 
frente de Távola quando afirmava na nota “Gazetilha”, de 31 de 
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outubro de 1952, que 

Se desejamos de facto uma Poesia portuguesa autônoma e 
viva, castiça mas actual, urge conhecer a herança que temos, prolon-
gando-a, enriquecendo-a, sem esquecer, todavia, o “comér-
cio” com outras culturas poéticas, com outros modos de Poe-
sia. (MOURÃO-FERREIRA, 1952, fasc.14, p. 8, grifos nossos). 

Em Távola Redonda, a ideia de equilíbrio, evidenciada desde o 
primeiro número, e proposto na gênese da criação poética, figu-
rava também no conceito de uma convivência harmônica entre 
herança e renovação. Mais do que simplesmente buscar inspiração 
e imitação nas fontes de uma literatura tradicional, sugeria-se que 
essa tradição devesse ganhar acréscimos, prolongamentos e inter-
câmbios, fundido-se a novas e modernas formas de composição. 
Foi então que surgiu, nas palavras de João Bigotte Chorão, em tex-
to introdutório à edição fac-símile da revista, uma publicação “ao 
mesmo tempo clássica e moderna, aberta e rigorosa, interiorizada 
e plástica, crítica e criadora, descomprometida e empenhada”, reu-
nindo poetas que tinham em comum o “desgosto do excesso ou 
do desregramento.” (CHORÃO, 1989, s/p). A instituição de tais 
diretrizes levou a revista a acolher uma série de autores que se 
integravam de alguma forma a esse projeto de uma literatura au-
têntica, livre, lírica, mas estilisticamente e formalmente trabalhada, 
estabelecendo um espaço receptivo de publicação e divulgação de 
poesia e crítica nesses moldes. 

Cecília Meireles integrou esse rol de poetas “acolhidos” com 
simpatia e, mais do que isso, admiração pelas páginas da Távola. 
O fascículo número doze, de 29 de fevereiro de 1952, publicou 
quatro poemas que apareceram com o título de “Poesias inéditas”, 
além de um texto crítico, “Cecília Meireles, acerca da sua poesia”, 
de autoria de David Mourão-Ferreira. Curioso notar que, no re-
gistro das correspondências da escritora com personalidades por-
tuguesas, não constam missivas trocadas entre Cecília e quaisquer 
um dos idealizadores da Távola, o que sugere uma relação menos 
íntima. Entretanto, isso não impediu a autora de ceder poemas 
inéditos à revista. A análise das passagens da autora por Portugal 
indica que, um ano antes de sua participação no periódico, Cecí-
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lia teria permanecido em Lisboa com o segundo marido, Heitor 
Grillo, e na companhia do casal Diogo de Macedo e Eva Arruda. 
Segundo Leila V. B. Gouvêa, nessa ocasião, Cecília teria conhecido 
novos poetas, estando entre eles David Mourão-Ferreira, que con-
seguira que a autora, então, lhe enviasse os quatro poemas inéditos 
para publicação na Távola. (cf. GOUVÊA, 2001, p. 109). Como 
se verifica, a relação entre a poeta e a revista estabeleceu-se, em 
grande parte, por intermédio de Mourão-Ferreira que, na época, 
com apenas vinte e cinco anos, parecia nutrir grande apreço pela 
poesia ceciliana, o que justificaria estar entre os organizadores de 
sua homenagem, além do pedido da publicação de seus poemas e 
o texto crítico elogioso que redigiu acerca de sua obra.4. 

Portanto, o tom predominante da crítica à poesia de Cecília é 
de respeito e reverência. Já de início, David Mourão-Ferreira cita 
Rilke (influência constante em Távola), destacando das palavras do 
poeta dois pontos que seriam perceptíveis em Cecília: “a infinita 
solidão das obras de arte” e a “falibilidade de toda a crítica que 
pretende abordá-las”. (MOURÃO-FERREIRA, 1952, fasc.12, p. 
13). Percebendo os versos da brasileira como uma grande reflexão 
sobre a “problemática da solidão”, “tecida de sugestões” ao mes-
mo tempo vagas e precisas, o autor ressaltava o desafio da crítica 
tentada a “cair em vagas retóricas, enamoradamente admirativas, 
ou em minúcias de estilística, pretensamente rigorosas”, distantes 
da “‘vida reinventada’” que seria o “segredo de sua Poesia”. (idem, 
ibidem). Nesse sentido, apreciar criticamente a obra de Cecília se-
ria um desafio repleto de “armadilhas” das quais o próprio autor 
parecia querer se precaver. Para tanto, percebe-se que, muito mais 
do que uma análise enaltecedora da poesia ceciliana, David Mou-
rão-Ferreira pretendia detectar e compreender a essência daquele 
lirismo, evidenciando, por exemplo, por que a autora brasileira te-
ria obtido uma melhor aceitação em Portugal do que em seu país 
de origem. 

Nesse sentido, defendia que “no concerto de Poetas brasileiros 
seus contemporâneos, a voz de Cecília Meireles é uma voz solitá-
ria. Em Portugal, sempre a sua obra obteve uma maior audiência.” 
(idem, ibidem). Embora a assertiva fosse contundente, evitava-se 
4 Não se tratava de uma admiração passageira, uma vez que, anos depois, em 1968, 
David Mourão-Ferreira e Francisco da Cunha Leão seriam os responsáveis pela 
organização de uma antologia poética da autora, publicada em Lisboa. 
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uma constatação simplista do fato atribuindo tal “audiência” ao 
fato de Cecília ser “mais portuguesa que brasileira” como o teriam 
feito alguns críticos obcecados por uma “nacionalização de valo-
res.” (idem, ibidem). Para o poeta português, o que justificava a 
boa recepção dos versos cecilianos pelos portugueses seria o cará-
ter universal daquela poética, o que o levava a definir a autora “tão 
portuguesa como um Rilke [...], um Valéry ou um Elliot.” (idem, 
ibidem). Ao negar um caráter nacional (tanto português, quanto 
brasileiro) na poesia de Cecília Meireles, o crítico optou por uma 
terceira via, definindo-a como um exemplo do que chamaria de 
“Poeta do universo”. Todavia, embora a universalidade ajudasse a 
compreender a aceitação da poesia ceciliana em Portugal, ela não 
a explicava de todo. 

Para além disso, o autor detectava que o desenvolvimento 
histórico e literário português, em especial com o surgimento da 
revista Presença, diferentemente do que ocorrera no Brasil, prepa-
rou um terreno fértil para a compreensão e aceitação duma poesia 
como a de Cecília. Embora julgasse já corrigida a “injusta negli-
gência” da qual Cecília fora vítima, o crítico sensivelmente com-
preende que “seja como for, é muito possível que certa sensação 
de isolamento, entre os contemporâneos do seu país, lhe tenha 
acentuado um fundo de grave solitude que em toda a sua obra 
se manifesta.” (MOURÃO-FERREIRA, 1952, fasc.12, p. 13). A 
visão de David Mourão-Ferreira acerca do contexto que envolveu 
a recepção da obra de Cecília Meireles em Portugal e no Brasil 
também foi abordada indiretamente por ela nas já referidas cartas 
a Armando Côrtes-Rodrigues, a quem afirmava, por exemplo, sen-
tir que, de sua poesia, não tinham uma “impressão muito exacta”, 
achando-a “estranha”, o que a levava a sentir-se como “neve no 
trópico” (cf. MEIRELES, 1998, p. 11).  

Tal queixa denota justamente a “sensação de isolamento” 
apontada pelo crítico, e que, para ele, desdobrar-se-ia em leitmo-
tiv ao longo dos versos cecilianos. O autor distinguia, então, na 
obra analisada, dois “tipos” de solidão: uma de caráter mais gené-
rico e universal e outra “particular, relativa e temporal”. Quanto 
a esta última, seria, para ele, fruto de um “desencanto cósmico” 
experimentado pela poeta, único recurso possível para traduzir o 
“desencontro doloroso” entre o que se sente e o que se vive (cf. 
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MOURÃO, 1952, fasc.12, p. 13). Citando fragmentos de poemas, 
David Mourão-Ferreira buscava comprovar que a poesia de Cecília 
era marcada, em muitos momentos, por essa sensação aflitiva de 
perceber a “humana insuficiência”, transfigurando-a numa sensa-
ção de total solidão e vazio. Por sua vez, o isolamento conduziria a 
uma perda da identidade e, consequentemente, levaria a uma “ob-
sessão pela Morte”, entendida como único neutralizante do dese-
quilíbrio entre o universo e o homem. (cf. idem, ibidem).

Entendendo a solidão como um dos grandes temas que per-
corria a obra poética de Cecília Meireles, o texto esforçava-se por 
evidenciar que não se tratava de uma abordagem reducionista ou 
limitadora, uma vez que haveria vários matizes e gradações no 
tratamento do assunto, passando da “melancólica apologia” até 
a “extrema amargura”. Em meio a essa sensação de abandono, 
identificava-se uma espécie de alento que residia na construção 
dos “sonhos”, embora houvesse grandes chances desses também 
serem frustrados. Mesmo assim, para o autor, Cecília Meireles 
“persiste sempre e sempre persistirá em inventá-los”, já que, como 
se lê em seus versos, “a vida só é possível reinventada.” (cf. idem, p. 
15). Mourão-Ferreira concluía seu texto de forma elogiosa e recor-
rendo, mais uma vez, aos versos da autora: “Cecília Meireles não 
cai nunca em excessos, e pôde, por isso mesmo, a si própria dar o 
nome de – SERENA DESESPERADA5.” (idem, ibidem).  

Como se percebe, a crítica à obra de Cecília Meireles publicada 
em Távola procurava valorizar aquilo que, para o grupo reunido 
em torno da publicação, era vital na manifestação literária. Como 
assinalaria Fernando J.B. Martinho, o espaço que a revista concede 
à autora é compreensível porque ela se adequava perfeitamente às 
expectativas da publicação em relação ao estilo e postura poética 
no quadro modernista: 

A revista homenageou (...) dois poetas brasileiros de outra 
geração, Cecília Meireles e Jorge de Lima, e em qualquer dos 
casos não é difícil perceber as razões da escolha: a primeira 
é, como disse um crítico brasileiro, Péricles da Silva Ramos, 
uma “poetisa ‘moderna’, sem ter passado pela ‘ruptura’ do 
Modernismo.” (MARTINHO, 1996, p.122).

5 O epíteto apareceria no poema “Epitáfio da navegadora”, publicado na obra Mar 
Absoluto e outros poemas (1945). 
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O fato de se tratar de uma poesia que segue a linha de um mo-
dernismo continuador, com poemas voltados ao “eu”, deflagrando 
um processo em que, como se viu no artigo de Mourão-Ferreira, 
sentimentos como a solidão e o vazio eram contemplados, é visto 
como algo digno de admiração e louvor e não de crítica. Além 
disso, a subjetividade presente no tratamento de temas como a 
morte e o sonho, e a presença de versos tendentes a um “misticis-
mo cósmico”, como definiria David Mourão-Ferreira, ajustavam-se 
adequadamente à proposta de Távola de perceber a escrita poética 
como “criação ingênua e mágica”, servindo à inspiração e mani-
festação individual do artista e devendo obedecer somente a ela. 

Se a obra de Cecília Meireles obedecia a princípios caros ao 
grupo de Távola Redonda, os quatro poemas (inéditos na época) 
publicados na revista também traduziam o mesmo espírito. “Im-
proviso”, “14ª. canção”, “Sorte” e “15ª. canção”6 refletiam, por 
exemplo, um apuro formal, o cultivo de uma poesia de caráter lí-
rico e voltada à individualidade do “eu”. O primeiro apresenta um 
eu poético que se coloca em evidência de forma assertiva desde o 
primeiro verso: “Já não tenho lágrimas”, afirma, para depois ex-
plicar por que se foram: “estão caídas / longe, em vagas margens, 
/ qual mornas ovelhas / recém-nascidas.” (MEIRELES, 2001, p. 
1071). Construindo um poema em que há predomínio de redondi-
lha menor, intercalada em três momentos a versos tetrassílabos, a 
poeta faz uso de uma metáfora insólita que conduz à comparação 
entre as lágrimas e as “mornas ovelhas recém-nascidas”. Tal apro-
ximação concentra-se no fato de ambas estarem, de alguma forma, 
perdidas, estando-se condoída tanto pela motivação que provocou 
as lágrimas quanto pelo fato delas terem se esvaído: “longe estão 
caídas,/ entre esses montes / de saudades vivas, / de figuras frias, 
/ ai, de que horizontes!” (idem, p. 1072). Reforçando a ideia de 
perda, repete-se a construção “longe estão caídas”, porém, agora 
entre “montes”, elemento que ajuda a compor esse cenário im-
ponente pela vastidão e que aumenta a sensação de angústia pelo 
que se foi. Numa inversão suscitada, talvez, pelo esvaziamento das 
lágrimas, as saudades (elemento abstrato e evocativo) são aguça-
das e ganham viço, enquanto as “figuras” (algo concreto e visível) 
6 Na publicação em livro (Canções, de 1956) todos os poemas teriam os títulos, 
apresentados em Távola, subtraídos.  As citações aos poemas tomam como 
referência a edição da Poesia completa (Nova Fronteira, 2001) da autora.
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tornam-se apenas “frias” e inertes. A interjeição “ai” confere ainda 
mais um tom lastimoso, porém, esse parece ser sublimado na es-
trofe seguinte quando, de alguma forma, a “fonte” dessas lágrimas 
se anula: “Porém, agora, / talvez não me encontrem. / Pois a alma 
se esconde, / porque já nem chora.” (idem, ibidem). Se na primeira 
estrofe as lágrimas estavam de alguma forma perdidas, agora o ci-
clo se encerra e se inverte, uma vez que elas é que não encontrarão 
o eu lírico: este sobrepuja sua mera condição humana para alcan-
çar um patamar em que o pranto pode ser superado.

Enquanto a poesia neorrealista portuguesa voltava-se à reali-
dade exterior ao sujeito poético, os poetas de Távola Redonda, se-
gundo Martinho, proporiam o “recolhimento no mundo ‘interior’, 
que se [definiria] em oposição ao bulício, à acção que caracteriza 
o mundo dos ‘outros’, lá fora”, havendo, portanto, a “afirmação 
do eu individual.” (MARTINHO, 1999, p. 117). Esse voltar-se para 
si mesmo, perscrutando os próprios sentimentos e inquietações, 
construindo um “refúgio interior”, seria evidenciado com mais 
ênfase nos demais poemas de Cecília Meireles publicados na re-
vista. Nestes, percebe-se que o sonho, elemento já apontado por 
David Mourão-Ferreira como altamente significativo na poética 
ceciliana, desempenharia o papel de libertar o sujeito poético do 
“mundo dos outros”, conduzindo-o e alimentando essa “evasão” 
para o seu próprio interior. Além dele, o mar também desempe-
nharia essa função, servindo de elo entre o sujeito e seu “eu” mais 
profundo, propiciando-lhe uma verdadeira metamorfose que o 
transformava em um ser “apartado” dos demais. No poema “Sor-
te”, por exemplo, o eu poético compara-se, no primeiro verso, a 
“passivos afogados”, apenas “esperando o tempo da areia, / pelo 
mar de inúmeros lados” (MEIRELES, 2001, p. 1069) e enquanto 
boia “venturosa e alheia”, não diferencia noite ou dia, felicidades 
ou contrariedades. (cf. idem, p. 1070). Tal é seu distanciamento de 
tudo e todos, que afirma: “E nem me encontra, quem me espera, 
/ Nem o que esperei foi havido, / Tanto me ausento desta esfera.” 
(idem, ibidem)

Esse afastamento constatado nos versos de Cecília seria uma 
característica presente ao longo de Távola, como afirmaria Fernan-
do J.B. Martinho: “opera-se um fechamento aos outros, a recusa 
dos outros e das suas possíveis exigências (...) [entendendo-se] a 
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solidão como propiciadora da revelação do ‘poeta’ a si mesmo.” 
(MARTINHO, 1999, p. 117). Além de desvelar o próprio “eu”, a 
solidão e o “fechamento” de que fala o crítico, no caso da poesia 
ceciliana, propiciam também um descortinar de um novo mundo 
e uma forma particular de se relacionar com ele: 

- Ó liberdade sem tormento!
ó fitas soltas, ó cortinas
levadas por um amplo vento
além de campos e colinas!
vencendo sucessivos planos,
abrindo mundos encobertos,
chegando aos reinos sobre-humanos
onde há jardins sobre os desertos!
(MEIRELES, 2001, p. 1069)

À medida que o eu poético, penetrado pela solidão e ausência, 
retira-se “desta esfera”, seu desprendimento lhe permite atingir o 
que denomina de “mundos encobertos” e “reinos sobre-huma-
nos”, os quais ilustra através da imagem insólita de jardins sobre 
desertos. O nível de liberdade alcançado torna-o fluido, etéreo, 
como se pairasse acima dos campos e colinas que, nesses versos,  
vieram alterar a paisagem marítima evocada no início do poema. 
O texto ganha, então, contornos oníricos e o “eu” é levado a re-
fugiar-se no mundo interior do sonho: “A alma do sonho fez-se 
ouvido / tão vertiginoso e profundo / que aceita o recado perdi-
do / dos ocultos donos do mundo.” (idem, ibidem). Esse mundo 
“oculto” que se apresenta ao eu poético só é possível porque ele 
transcende sua esfera concreta tendo como estopim o “sonho”, 
responsável por livrá-lo das amarras da realidade.  

Tal elemento é tão significativo nos textos cecilianos publica-
dos em Távola, que no poema, então nomeado como “14ª. can-
ção”, o primeiro verso também se refere ao sonho: “Venturosa 
de sonhar-te, / à minha sombra me deito. / (Teu rosto, por toda 
parte, mas, amor, só no meu peito!)” (MEIRELES, 2001, p. 1073). 
Os versos tratam de uma temática lírico-amorosa, através de uma 
estrutura em quadras e obedecendo a um esquema de rimas cru-
zadas. Essa tendência a uma forma mais tradicional, aplicava-se a 
muitos dos poemas editados na revista e, a exemplo do que ocorre 
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em “14ª. canção”, revelavam uma  

nítida preferência pela quadra, aliás como um dos tipos de  es-
trofe mais enraizados quer na tradição popular quer na tradi-
ção culta, e, por outro, uma tendência acentuada para manter 
ao longo de toda a composição o mesmo tipo de estrofe sem 
alteração do esquema rimático. (MARTINHO, 1999, p. 121).

Além disso, há uma alternância entre uma estrofe que revela 
uma espécie de reflexão do eu poético consigo mesmo (a exemplo 
da primeira) e outra em que ele externa seu pensamento dirigin-
do-se a um barqueiro: “– Barqueiro, que céu tão leve! / Barqueiro, 
que mar parado! / Barqueiro, que enigma breve, / o sonho de ter 
amado!” (MEIRELES, 2001, p. 1073). O estabelecimento de um 
interlocutor “marítimo” a quem se confessam questões amoro-
sas (intermediadas pelo sonho) evoca a lembrança das barcarolas 
medievais, o que também se ajusta ao ideário da revista de reapro-
veitar e valorizar a tradição poética portuguesa. Segundo Jayme 
Bueno, essa  

retomada das formas tradicionais explica-se pelo esforço de 
coerência dentro da revista: procurava-se uma poesia lírica, e, 
portanto, também, de caráter popular, que é uma de suas ca-
racterísticas. Há, também, aí, uma proposta de defesa da po-
esia autóctone (...) Reviveram-se, assim, essas formas como 
apoio ao revigoramento do lirismo. (BUENO, 1983, p. 74).  

Távola não minimizou o valor de uma literatura de caráter 
mais tradicional, resgatando formas e estilos que privilegiassem 
esse “revigoramento do lirismo”. Portanto, ainda que os poemas 
cecilianos não tivessem sido compostos com o fim único de pu-
blicação na revista, eles acabaram ajustando-se a essas característi-
cas e incorporam elementos líricos e arraigados em uma tradição 
literária. 

No poema em questão, as duas últimas quadras continuam a 
desenvolver a temática desse amor unilateral e que pertence muito 
mais à esfera da idealização e do devaneio do que propriamente à 
da realização: “Em barca de nuvem sigo: / e o que vou pagando ao 
vento / para levar-te comigo / é suspiro e pensamento.” (MEIRE-
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LES, 2001, p. 1073). Atuando como intermediadores simbólicos 
entre o eu poético e o suposto objeto amado (ou o próprio senti-
mento) aparecem elementos muito presentes na poesia ceciliana, 
como o vento, o mar e a nuvem. Porém, entre todos, o “barquei-
ro”, que conduz a navegação metafórica desse pensar, destaca-se, 
na última estrofe, como aquele a quem se pode confessar a ver-
dadeira motivação desse amor: “– Barqueiro, que doce instante! 
/ Barqueiro, que instante imenso, não do amado nem do amante: 
/ mas de amar o amor que penso!” (idem, ibidem). Confirmando 
algo que se sugeriu ao longo de todo o poema, os versos finais 
revelam a predominância de um sentimento que muito mais do 
que ser vivenciado quer ser somente “projetado”. A verdadeira 
plenitude do amor, para esse eu poético, não está em sua concre-
tude, mas na abstração que lhe permite conduzi-lo como melhor 
lhe aprouver.  

A empreitada de perseguir algo abstrato, impreciso ou até 
mesmo ilusório também é explorada no último poema publicado 
em Távola, intitulado ali como “15ª. canção”. Como o anterior, 
compõe-se de breves quadras que totalizam cinco estrofes valen-
do-se da anáfora, repetição do mesmo verso inicial (“Respiro teu 
nome”), em todas elas. A afirmação do primeiro verso é tomada 
nas duas primeiras estrofes como algo inspirador e estimulante 
para o eu poético, que revela sentir seu coração invadido por uma 
“brisa pura” ao mesmo tempo em que sente desprender-se de si 
a “voz da canção”7. (cf. MEIRELES, 2001, p. 1072). Porém, esta 
estabilidade será logo alterada, dando lugar à incerteza e certa de-
cepção: “Respiro teu nome. / Que nome? Procuro... / - Ah teu 
nome é tudo. / E é tudo ilusão.” (idem, ibidem). Embora haja a 
reafirmação, “Respiro teu nome”, ela logo é colocada em xeque ao 
vir acompanhada de um questionamento e uma enunciação sus-
pensiva, ressaltando através das reticências a vagueza e imprecisão 
dessa procura. A interjeição “Ah”, por sua vez, seguida da assertiva 
“teu nome é tudo”, confere ao texto um tom de alumbramento 
e descoberta, mas que é logo desmentido ou enfraquecido pelo 
verso seguinte. O impacto de tais contradições se torna, para o lei-
tor, ainda mais expressivo, quando se percebe que esses conflitos 
foram explorados no poema através de versos curtos e quase que 
7 Na publicação em Távola Redonda esse verso foi redigido como “alada canção” 
sendo alterado, posteriormente, para “a voz da canção”. 
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a meias palavras. 
 Esse recurso também pontuará a penúltima estrofe, em 

que se lê: “Respiro teu nome. / Sorte. Vida. Tempo. / Meu con-
tentamento / é límpido e vão.” (idem, p. 1073). Observa-se um 
verso composto apenas de três substantivos e sem a presença de 
qualquer outro conectivo gramatical, mas que carrega toda a sua 
significação no peso simbólico atribuído a tais palavras, usadas, 
aqui, em um sentido mais amplo. Da mesma forma que na estro-
fe anterior, surge uma espécie de contradição interna vivida pelo 
eu poético, uma vez que seu contentamento é, ao mesmo tempo, 
“límpido e vão.” A constatação de uma procura vazia e de um sen-
timento ilusório que vinha se desenhando desde a terceira estrofe 
atinge seu auge nos versos finais do poema: 

Respiro teu nome.
Mas teu nome passa.
Alto é o sonho. Rasa,
minha breve mão.
(idem, ibidem).

A afirmativa reiterada ao longo de todas as estrofes é negada 
ao final do texto com a inserção do verso “mas teu nome passa”, 
salientando a brevidade e fugacidade que atinge a tudo e a todos, 
ponto recorrentemente aludido nos poemas de Cecília Meireles. 
Novamente se percebe aqui a menção ao onírico, que, agora, é 
contraposto à realidade (simbolizada pela “mão”) como forma de 
salientar a insignificância e limitação dessa última. Esse poema, 
portanto, como os demais textos cecilianos publicados em Távo-
la, identifica-se ao que seria, na opinião de Fernando Martinho, 
uma das linhas mestras da revista: o “alheamento do social e con-
sequente investimento no individual” (MARTINHO, 1999, p. 117), 
desvelando o “eu” em suas emoções, apreensões e descobertas de 
si mesmo e do mundo à sua volta, entendido de um modo mais 
simbólico que material. 

Logo, pode-se dizer que Cecília Meireles cultivou espontane-
amente uma poesia que acabou se adequando às intenções edito-
riais de Távola Redonda. Seus poemas centravam-se muito mais no 
próprio sujeito poético e em sua individualidade, com versos que 



964

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

em nada lembravam a poesia social do neorrealismo português. 
Dessa forma, Cecília deu vazão a poemas em que o lirismo, tão 
almejado e louvado pela publicação como grande virtude da po-
esia, não era subestimado. Além disso, seu estilo de composição 
também favorecia um movimento integrador junto à Távola, uma 
vez que o apuro formal e o equilíbrio entre tema e estrutura foram 
preocupação constante ao longo de sua obra poética, como ela 
mesma afirmara em entrevista no ano de 1955: “Todos sabem que 
um poema perfeito é o que apresenta forma e expressão num ajus-
tamento exato. Não sei se as condições atuais do mundo permitem 
esse equilíbrio (...)” (MEIRELES, 1958, p. LXXVII). O que se 
observa, portanto, é a existência de uma harmonia entre a poesia 
cultivada por Cecília e o tipo de manifestação literária com a qual 
Távola Redonda procurava identificar-se, o que, certamente, ajuda 
a explicar a simpatia da publicação pela autora. Além do texto de 
David Mourão-Ferreira acerca de sua obra e da edição de seus po-
emas, a revista empenhou-se em defender abertamente a poeta no 
fascículo 14, de 31 de outubro de 1952, das críticas do brasileiro 
Agripino Grieco, publicadas no jornal português Ler, de Lisboa. 

Em junho de 1952, em entrevista concedida ao jornal, Agri-
pino Grieco, inquirido sobre o que pensava a respeito da poesia 
contemporânea e de Cecília Meireles, afirmou tratar-se de alguém 
que tentava “imitar o imenso Fernando Pessoa, como se isto fos-
se tarefa acessível a uma senhora frágil”, julgando-a ainda como 
pertencente ao “número dos artistas que carecem sempre da fe-
cundação intelectual de um mestre.” (cf. GRIECO, 1952, ano 1, nº 
3, p. 1). Diante disso, em texto não assinado, mas provavelmente 
de autoria de David Mourão-Ferreira, a revista posicionava-se da 
seguinte forma:  

Távola Redonda protesta contra os termos infelizes, injustos e 
descortezes, em que Agripino Grieco, numa entrevista con-
cedida a Ler, se referiu à grande Poetisa brasileira Cecília Mei-
reles, – Artista   que, pela projecção, beleza e altitude da sua 
Poesia, deveria ao menos merecer, de um seu compatriota 
com responsabilidades, uma atitude mais reflectida, mais inte-
ligente, e mais digna. (MOURÃO-FERREIRA, 1952, fasc.14, 
p. 7).
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O fato de que essa publicação portuguesa tentasse salvaguardar 
e valorizar a poesia de Cecília Meireles ao mesmo tempo em que 
repudiava as palavras de um crítico brasileiro refletia a inserção e 
valorização da poesia ceciliana no contexto literário português, ao 
mesmo tempo em que demonstra que, em muitos momentos, no 
Brasil, a poesia da autora enfrentou alguma resistência e incompre-
ensão. Entendendo o julgamento de Grieco como ofensivo, ainda 
mais por se tratar de um “compatriota” de Cecília que a depreciava 
em solo português, a pequena nota defendia e elogiava a autora ao 
mesmo tempo em que condenava a leviandade do crítico. 

Dessa forma, Távola Redonda configurou-se como o periódico 
português que acolheu Cecília Meireles reconhecendo em sua obra 
os mesmos valores poéticos tomados como diretrizes na publica-
ção e admirando-a por isso. Além disso, a constatação de que nem 
sempre a poeta recebeu o reconhecimento crítico merecido leva 
o grupo reunido em Távola a solidarizar-se com a autora, enalte-
cendo-a e procurando conceder à sua obra uma apreciação mais 
valorosa. 
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DIGRESSIVIDADE E FRAGMENTAÇÃO EM CAMILO 
CASTELO BRANCO

Katrym Aline Bordinhão dos Santos1

Analisar a obra de Camilo Castelo Branco com ênfase nas in-
tromissões e fragmentações apresentadas por seus narradores não 
é uma tarefa inédita. Já se teoriza há muito tempo sobre essa capa-
cidade do autor de colocar em sua obra reflexões sobre a própria 
narrativa e mesmo sobre questões sociais ali apresentadas.

Assim, o intuito nesta discussão é demonstrar como em duas 
obras de períodos marcadamente diferentes, podemos observar a 
existência marcante de digressões descritas por Sérgio Paulo Rou-
anet em sua obra Riso e Melancolia (2007). Nela, o autor apresenta 
a forma shandiana, que, entre outras especificidades, apresenta as 
digressões como recorrentes em obras de Machado de Assis, Xa-
vier de Maistre, Almeida Garrett e Denis Diderot.

Esta análise apresenta uma parte da tese de doutorado defendi-
da há aproximadamente um ano, quando comprovamos, por meio 
da análise de alguns romances camilianos, como é possível tam-
bém aproximá-lo da denominação de shandiano. 

A escolha pelos romances aqui apresentados encontra justifi-
cativa na fala de dois importantes teóricos da literatura portuguesa. 
Comecemos por Cleonice Berardinelli (1994, p. 226), para quem as 

observações, declarações e até mesmo confissões do roman-
cista sobre seu romance são feitas a brincar, para que não se 
tomem a sério. Talvez o [defeito] do narrador-autor é culti-
vado ao longo da sua trajetória, atinigindo, a meu ver, o mais 
alto grau de eficácia no excelente OQFM,  de 1858, o livro em 
que as suas intrusões têm altíssima frequência, equiparável à 
do Anátema. 

Logo, nos pareceu importante trazer à baila a análise desse ro-
mance. O defeito mencionado pela autora é uma designação do 
próprio Camilo ao referir-se às costumeiras explicações sobre a 
1 Doutora em Letras – Estudos Literários e professora do Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico no Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Telêmaco Borba.
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obra presentes em sua obra.  A escolha de A brasileira de Prazins 
também se esclarece quando lembremos que se trata de uma das 
últimas obras do autor, o que registra a continuidade dessa estraté-
gia literária. Conforme Maria Saraiva de Jesus (1994, p.425):

O primeiro capítulo d’A brasileira de Prazins retoma um 
processo comum nas introduções camilianas. O autor, sem 
a pretensão da objectividade e da omnisciência naturalistas, 
informa o seu leitor das circunstâncias em que tomou conhe-
cimento da história que vai narrar; [...] assume inteiramente 
a sua subejctividade, como narratário do seu informador e 
como autor-narrador que comenta as personagens e situações 
que vai transpor para a sua narração; permite-se transmitir 
informações paralelas e de pouco interesse para a intriga; ex-
pressa sentimentos, emoções, sentimentos, opiniões e juízos 
de valor quando bem lhe apraz. 

Diante disso, percebemos como em ambos os romances nota-
mos o trabalho voltado para a fragmentação da narrativa, e é em 
busca do efeito que tal recurso propicia e nas considerações que 
os próprios narradores fazem sobre ele é que nos deteremos nesta 
reflexão.

A DIGRESSIVIDADE FILOSÓFICA EM O QUE FAZEM MU-
LHERES

As digressões em O que fazem mulheres são marcantes devido ao 
próprio subtítulo da obra, que esclarece tratar-se de um romance 
filosófico. Assumir essa condição logo na capa é uma forma de 
deixar claro para o público, comprador, como se pretende abordar 
o assunto, que já é suficientemente destacado pelo título. O que 
tornará filosófica a abordagem do tema é o ponto que nos inte-
ressa, ao mesmo tempo em que voltaremos nossa atenção para os 
efeitos obtidos com as inserções dessas reflexões.

O narrador camiliano age caprichosamente durante toda a nar-
rativa e parte desse capricho aparece nas diversas demonstrações 
de opiniões e histórias que ele faz questão de mencionar em meio 
aos acontecimentos que giram em torno da vida de Ludovina. Sem 
nenhum motivo aparente, o narrador insere pequenas histórias, 
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textos ou mesmo opiniões à narrativa principal, demonstrando o 
poder que tem de organizar o romance.

Lembremo-nos que a interação com o leitor marca o compor-
tamento desse narrador, que também fará uso desse expediente 
para explorar questões relativas à literatura como um todo através 
das digressões. A metaficcção, se mostra presente em O que fazem 
mulheres, e é interessante observar como o narrador explora esse 
assunto por meio das digressões, o que o aproxima ainda mais dos 
narradores shandianos.

Paulo Franchetti, na apresentação de uma edição de 2003 de 
Coração, Cabeça e Estômago, remete a uma vinculação, motivada tam-
bém pela digressão, entre autores que se aproximam da forma 
shandiana:

Camilo nos aparecerá estilisticamente, num nível macroestru-
tural, como um homem próximo de Garrett. E, como este, 
muito próximo de escritores do século anterior, tal qual Ster-
ne ou De Maistre, que viam o texto romanesco não como 
sendo basicamente o desenvolvimento de uma intriga, nos 
moldes mais propriamente românticos, mas como uma práti-
ca narrativa em que o comentário filosófico ou simplesmente 
digressivo e espirituoso aparecia como o ponto distintivo do 
gosto. (FRANCHETTI, 2003, p. XXXI-XXXII).

Há, portanto, um comportamento sobre a teorização da pró-
pria prática narrativa que envolve a escrita desses autores, como 
que uma comprovação de que a metaficção caminha em conjunto 
com a intenção de narrar os fatos. Sterne aparece ao lado de Xavier 
de Maistre devido à aproximação cronológica, enquanto Camilo e 
Garrett são aproximados também por conta de sua nacionalidade. 
Os únicos shandianos não citados por Franchetti, o que natural-
mente não era o ponto de interesse do autor nesse momento, são 
Machado de Assis e Denis Diderot, que, sabemos, farão uso da 
mesma forma da metaficção.

Assim, tal como esses autores, Camilo não perderá a oportu-
nidade de permear O que fazem mulheres com questões filosóficas, 
relacionadas à figura da mulher na sociedade, o casamento, o adul-
tério, o amor, a pobreza, o desempenho da paternidade e mesmo 
os meandros do processo literário. Basta lembrarmos a conversa 
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que abre o romance, em que D. Angélica esclarece a Ludovina que 
o casamento por amor é coisa que só funciona em romance, que, 
por sua vez, certamente tem um autor pobre.

Tendo isso em vista, as digressões camilianas podem ser ana-
lisadas como marcas shandianas, já que Sérgio Paulo Rouanet es-
clarece que elas colaboram no processo de fragmentação da obra, 
vista como a constante interrupção da narrativa principal, que em-
baralha o desenrolar da trama, principalmente no que diz respeito 
ao tempo.

 Outrossim, ele define tipos de digressões mais utilizadas pelos 
narradores, de acordo com o tema e função em meio à narrativa. 
De acordo com o autor, podemos encontrar ao menos quatro ti-
pos de digressões em A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shan-
dy2: extratextual, autorreflexiva, narrativa e opinativa, e que tam-
bém aparecerão nas obras shandianas, cabe aqui, ainda, retomar 
essas definições para a melhor compreensão do caso camiliano 
em questão.

A digressão extratextual apresenta a inserção de textos de ter-
ceiros, não pertencentes – ou com intenção de parecer que não 
pertenciam – ao narrador e a nenhum dos personagens. Nas pala-
vras do autor: “há digressões compostas de materiais já prontos, 
externos ao texto, e nele incorporados em bloco, sem alterações 
significativas. Podemos chama-las de digressões ‘extratextuais’.” 
(ROUANET, 2007, p. 61). Assim, esse tipo de digressão demons-
tra a capacidade do romance de aceitar outros gêneros em sua con-
cretização.

Discussões, problematizações e opiniões acerca do processo 
de composição de um romance, e da literatura em geral, se mos-
tram através das digressões autorreflexivas: “as digressões mais 
características têm como objeto o próprio livro – comentários so-
bre sua qualidade estética, seu estilo, sua forma de composição” 
(ROUANET, 2007, p.62). Trata-se, portanto, da manifestação de 
discussões metaficcionais, que Cleonice Berardinelli (1994, p.224) 
menciona ao analisar O que fazem mulheres:

Aquele que, no nível extradiegético, narra acontecimentos 

2 O autor toma como base esse romance por ser aquele que deu origem à forma 
shandiana, o que explica essa denominação. 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

971

ocorridos, faz reflexões sobre assuntos diversos, convida, in-
terpela, louva ou recrimina é chamado, no texto camiliano, 
autor, escritor, romancista, ou até cronista. No caso específico de 
obras cuja origem-ficcional ou não – é um manuscrito encon-
trado, o emissor pode chamar-se ainda editor ou copista. Atra-
vés desse conjunto de sinónimos mais ou menos perfeitos, 
Camilo tece uma rede em que aprisiona a entidade realmente 
ficcional que é o produtor do texto, que se faz e se questiona.  

Nas digressões narrativas são apresentadas histórias paralelas 
às da trama principal, como a vida de personagens secundários, 
por exemplo. Esse tipo de recurso funciona muito bem em meio a 
acontecimentos que causam grande curiosidade no leitor, de modo 
que para manter esse clima e prolongar o desdobramento da situ-
ação, o detalhamento ou pormenores aparentemente desnecessá-
rios colaboram na protelação do desenrolar da trama.

Por fim, Rouanet (2007, p.64) esclarece que, no caso de A vida 
e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, “em grande parte o material 
digressivo é composto de opiniões, como seria de esperar a partir 
do título. [...] Chamemos de ‘opinativas’ essas digressões”. Para um 
narrador caprichoso e decidido a mostrar seu poder na narrativa, 
inserir esse tipo de digressão é tarefa trivial, e tendo como aporte 
o subtítulo de filosófico, as digressões opinativas marcarão a nar-
rativa de O que fazem mulheres.

Jacinto do Prado Coelho esclarece como o título da obra já 
apresenta essa intenção opinativa que ficará demonstrada a partir 
do uso das digressões “São as ideias gerais sobre o homem que 
permitem a Camilo classificar de filosóficas algumas das suas no-
velas (O que fazem mulheres, por exemplo).” (COELHO, 2001, v.2, 
p.256).

Essas ideias gerais serão expostas pelo narrador por meio da 
digressão, que, a nosso ver, tem tanto destaque que até mesmo 
ocupa capítulos inteiros, como o primeiro, intitulado “CAPÍTU-
LO AVULSO. PARA SER COLOCADO ONDE O LEITOR 
QUISER”. 

Nesse desafio metaficcional, o narrador apresentará um fato 
na vida de Francisco Nunes, personagem que não aparecerá mais 
durante toda a narrativa, mas que por jogar um pedaço de charuto 
no jardim da família de Ludovina acaba criando o estopim para as 
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desconfianças de João José Dias, seu marido. Temos acesso, por-
tanto, a uma digressão narrativa, que explora a relação de Nunes 
com o vício do tabaco. Em meio a essa descrição o narrador não 
perde a oportunidade de demonstrar sua ironia diante dos fatos e 
insere a primeira de muitas digressões opinativas que vão aparecer, 
desdenhando do sobrenome do personagem:

Que nome tão peco e charro! Francisco Nunes!
Pois se o homem chamava-se assim!?
Deus sabe que tristezas eram as dele por causa deste Nunes. 
O rapaz tinha talento demais para escrever folhetins líricos, 
e outras cousas. Pois nunca escreveu porque não queria assi-
nar-se Nunes.
Há apelidos que parecem os epitáfios dos talentos.
Um escritor Nunes morre ao nascer.
Bem o sabia ele. (CASTELO BRANCO, 1983, p.1237)

Apresenta-se, assim, uma opinião sobre sobrenomes, demons-
trando o julgamento social desempenhado pelo narrador, e meta-
ficcional, à medida que questiona a validade do sucesso na litera-
tura, que seria avaliado apenas pelo sobrenome. O interessante é 
perceber como em meio à explicação sobre a vida do personagem 
o narrador simplesmente emite uma opinião, como se fosse um 
pensamento em voz alta. O sobrenome, tampouco o sucesso de 
um escritor, não tinha relação qualquer com a descrição da cami-
nhada da personagem, sem demonstrar qualquer tipo de vincula-
ção temática, deixando clara a colocação absolutamente arbitrária 
do assunto. 

Dois outros momentos marcantes do ponto de vista da di-
gressão opinativa estão relacionados especificamente à figura de D. 
Angélica e a sua atitude de manter um amante, escondendo que ele 
era o verdadeiro pai de Ludovina. Movido por esse drama, o narra-
dor destina duas páginas inteiras à exploração da função da mulher 
na sociedade, o que pode ser visto como um modo de justificar o 
título de seu livro. Citamos alguns trechos que elucidam como se 
trata, abertamente, da demonstração de opinião do próprio narra-
dor, que utiliza justificativas para defendê-la:

Mulheres são os melhores juízes de mulheres.
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[...]
A mulher não pode ser julgada por nós. Somos os senhores 
feudais da razão. A nossa alçada respira a prepotência do ba-
raço e cutelo. Estamos em insurreição permanente contra o 
santíssimo apostolado de Jesus, que baixou seu divino braço 
por igual sobre o homem e mulher.
Não podemos superintender no foro do coração, porque a 
nossa jurisprudência é toda de cabeça, e o nosso código em 
pleitos da alma é estúpido ou hipócrita.(CASTELO BRAN-
CO, 1983, p. 1301-1302)

O narrador para o que estava contando para se dedicar à refle-
xão sobre as mulheres e os juízos que se pode fazer sobre elas. Ta-
manha foi a mudança de assunto que ele admite ao fim da reflexão 
não saber se deve rasgar essas folhas do manuscrito. De qualquer 
forma, nos parece que a intenção é questionar o caráter de D. An-
gélica, atribuindo essa tarefa às leitoras, pois é a elas, no feminino, 
a quem ele se dirige normalmente. Ao afirmar que os homens não 
podem julgar mulheres, tenta aproximar as leitoras e a narrativa, 
ao mesmo tempo em que indireta e ironicamente demonstra sua 
opinião, mesmo que aparentemente tente isentar-se da responsa-
bilidade, dizendo-se inábil para tal ato.

Após essa inserção, o narrador descreve a versão de uma amiga 
de D. Angélica sobre os acontecimentos e o seu caráter, tentando 
abrandar uma possível condenação precipitada3. O capítulo conti-
nua com revelações de momentos difíceis e os rumos que levaram 
a mãe de Ludovina até o casamento com Melchior Pimenta, como 
que numa tentativa de justificar porque o adultério ocorria há tan-
tos anos. 

Por fim, apresenta-se, ainda, uma digressão extratextual, reti-
rada da Bíblia, com o intento de arrematar o julgamento que as 
leitoras poderiam fazer sobre o caso. Trata-se do episódio de ape-
drejamento por aqueles que nunca pecaram; como que numa evo-
cação de misericórdia diante da atitude de D. Angélica, e, também, 
para que se pense na situação de Ludovina, que será defendida 
como incorruptível mesmo diante de tantas tristezas em sua vida 
e esse histórico familiar. A própria origem do texto já demonstra 
3 Antes de julgar a atitude de D. Angélica o narrador opta por mostrar outro caso 
de adultério e apresentar como foi o seu desfecho, como que promovendo a 
possibilidade de se discutir os motivos da infidelidade, nesse caso, feminina.
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o apelo cristão a que o narrador vai se apegar para a discussão da 
culpa de D. Angélica.

Há, além disso, o propósito de prolongar o desfecho da situa-
ção, já que a essa altura Melchior Pimenta ainda não sabia da trai-
ção da esposa e essa digressão parece tentar comprovar uma tese 
sobre as mulheres, apresentando casos e opiniões que se aproxi-
mam. Sobre essa característica, fala Luciana Picchio (1995, p.254): 
“Nesta linha do romance filosófico em que as personagens actuam 
como instrumentos invocados a demonstrar uma tese, o próprio 
enredo tem importância secundária”.

Talvez venham daí as constantes inserções do narrador para 
esclarecer a veracidade de seu relato e a pureza de caráter de Lu-
dovina. Destinado a comprovar a tese de que seu romance não 
é adivinhável e que a moça, portanto, não vai fraquejar em seu 
casamento, o enredo acaba desempenhando um papel secundário, 
e, por conta disso, acaba sendo constantemente fragmentado pelas 
digressões. 

Outro momento em que o narrador insere uma digressão de 
longa duração envolve a discussão da paternidade de Ludovina.  
Sabendo-se que Melchior Pimenta não era o pai biológico da me-
nina, o narrador dedica grande espaço à discussão do conceito da 
paternidade, em capítulo cujo título dá mostras, novamente, de 
que se trata de uma incursão diferenciada em meio ao romance: 
“Cinco páginas que é melhor não se lerem”.

Novamente fazendo jus à colocação de Luciana Picchio, o nar-
rador organiza essa digressão, que pode ser considerada opinativa, 
para demonstrar uma tese: a de que mesmo sem ser o pai biológico 
de Ludovina Melchior Pimenta pode ser considerado, ao menos, 
um tipo de pai. Para isso, cita leis do “Código do Imperador Jus-
tiniano” e no fim insere um corolário, apresentando a conclusão 
a que chegou: “Melchior Pimenta era um dos pais presumidos na 
intenção do Digesto, na lei citada, do L. 5.º de in jus voc., e C. da Ro-
cha no cap. Paternidade e filiação legítima”. (CASTELO BRANCO, 
1983, p.1327).

Além de inserir sua opinião, o narrador cria todo esse aparato 
para convencer o leitor de que o papel de pai pode ser discutível, 
já que entende que a paternidade também pode ser atribuída a 
Melchior Pimenta, que criou, de fato, Ludovina. Trata-se de uma 
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tese, que visa debater mais uma das moralidades abordadas por 
Camilo, que normalmente abre espaço para discussões sobre as 
convenções sociais em seus romances.

O tipo de discussão que parece ter mais ênfase neste romance, 
porém, não diz respeito à moralidade, e sim ao próprio romance. 
A nosso ver, a maior parte das digressões correspondem às deno-
minadas autorreflexivas, ou seja, aquelas que falam sobre o próprio 
romance.

Já no capítulo de abertura, em meio à descrição que realizava, 
o narrador faz uma interrupção: 

Enquanto ele repuxava o vapor do incombustível rolo de 
erva-santa (que blasfêmia!... santa!) façamos tremendas refle-
xões:
Um «manual de química para uso dos leitores de romances» 
é instantemente reclamado. Sente-se na literatura este vazio, 
desde que a novela é um estendal da ciência humana; e esta 
pode, sem imodéstia, graduar-se assim. (CASTELO BRAN-
CO, 1983, p. 1238-1239)

Ora, o manual de química tem relação com o fato de que mui-
tas especificidades “químicas” estão sendo abordadas nesse ca-
pítulo. Assim, ao mencionar a erva-santa, o narrador aproveita a 
ocasião para demonstrar como esse tipo de informação passara 
a ser constante nos romances.  A ideia parece ser essa por conta 
das palavras finais do trecho, esclarecendo que esse manual seria 
necessário às novelas que abordam a ciência humana, epíteto que 
atribui também à sua obra, demonstrando conhecimento sobre a 
nova estética. 

O assunto parece ter grande importância para o narrador, que 
ainda problematiza a questão de como o romancista poderá inserir 
esse tipo de informação no romance:

Ora, o romancista há-de, por força de sua natureza científi-
ca, despejar no romance a ciência que lhe traz entumecido o 
estômago intelectual; e o romance, assim, deixará de ser lido, 
se o conselho superior de instrução pública não organizar os 
estudos de modo que as ciências transcendentes, em consór-
cio com as da natureza física, desbravem o espírito-charneca 
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de muito leitor sandio, que não pode entender a iracúndia 
química de Francisco Nunes. (CASTELO BRANCO, 1983, 
p. 1239).

Nesse trecho faz-se referência, novamente, à necessidade de 
se ensinar os leitores a ler, apreciar a obra literária, que passaria 
a exigir um novo tipo de comportamento. Pode ser uma ironia 
à nova tendência romanesca, mas também uma ideia que Cami-
lo menciona em outras obras: a de colaborar para a formação de 
leitores. Mesmo diante dessa dupla possibilidade de interpretação, 
fica nítido que a discussão sobre o próprio romance está em jogo, 
demonstrando o intuito autorreflexivo.

Jacinto do Prado Coelho chama a atenção para a importância 
desse tipo de digressão:

Neste passo [em O que fazem mulheres] achamos não só a defe-
sa de uma concepção da novela, mas um testemunho sobre a 
existência de leitores com ela identificado, e suficientemente 
numerosos para o novelista prosseguir na mesma senda, com 
aplauso do editor. O que também pode ser uma táctica para 
conquistar adeptos (COELHO, 2001, v.2, p.101).

O próprio Jacinto já havia mencionado essa consequência ad-
vinda da interação com o leitor, ou seja, além de permitir a discus-
são sobre o estatuto do romance (o teórico utiliza o termo novela 
por acreditar ser o mais adequado para as produções de Camilo), é 
possível que abrir os bastidores da escrita e da mudança da forma 
como o romance é realizado faça com que o leitor ganhe confiança 
para essa leitura, tornando-se “fiel”.

A ideia de ser aplaudido pelos leitores e editores, afinal é des-
ses que se precisa para que as publicações continuem, é bastante 
explorada por Camilo em O que fazem mulheres, e o capítulo XIII 
parece ser o ponto alto dessa necessidade de promover uma au-
tocrítica. Nesse capítulo o narrador explica como coloca seus ro-
mances à disposição de avaliadores, “alguns peritos”, e a reação 
deles sobre seus escritos. Ao ser acusado de previsível, defende-se, 
dizendo que seu editor assegurou que os leitores preferem os ro-
mances verossímeis.
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Um de seus críticos, então, insinua como seria a continuação 
do romance, ao que o narrador esclarece que, como não escreve 
sobre fantasia, relatando o reflexo da sociedade e sua verdade, o 
romance não tomará tais rumos. Trata-se de uma discussão sobre 
possíveis rumos comuns que os romances da época tomavam, e 
que o narrador faz questão de contrariar. A menção à importância 
de escrever de acordo com o que o seu editor aconselha traz à tona 
a questão da comercialização do livro como um produto, já que 
sem a aprovação do editor não há publicação. Assim, o escritor 
levaria em conta o gosto de leitores (definido como o bom senso 
pelo narrador) e as exigências do editor.

Além desse caráter autorreflexivo, essa digressão pode desem-
penhar ainda outra função, de acordo com Aníbal Pinto de Castro 
(1976, p.120): “pode também acontecer que o autor, interrompen-
do o discurso narrativo, com mais demora, consagre a estas justi-
ficações antecipadas algumas páginas ou mesmo capítulos inteiros 
como em O que fazem mulheres, onde todo o capítulo XIII visa 
essa finalidade”.

De fato, o capítulo XIII se localiza no meio da descrição da 
agonia de Ludovina ao descobrir que a mãe era amante de Antó-
nio de Almeida.  A cena que finaliza o capítulo doze descreve o 
desespero da menina diante da descoberta e a iminência da morte 
de António de Almeida, que fora ferido pelo marido de Ludovi-
na, ciente de que ele era o amante de sua esposa. O momento de 
extrema tensão e drama é simplesmente interrompido pelas colo-
cações sobre a avaliação dos romances do narrador. A digressão, 
dessa forma, desempenha um papel de retardamento do desen-
rolar do conflito, mantendo o leitor curioso e, ao mesmo tempo, 
elevando-o ao patamar de leitor de “bom senso”, já que está lendo 
um romance verossímil.

Alçar o leitor ao papel de participante da construção da obra 
é outra técnica demonstrada por esse narrador por meio de uma 
digressão opinativa. Ao divagar sobre a notícia da lua de mel de 
Ludovina e os desdobramentos dessa denominação para a viagem 
realizada por noivos após o casamento, esclarece: “– Eu não de-
cido, porque sou supinamente ignorante em astrologia judiciária. 
Conto os factos, e deixo as luas ao arbítrio do leitor” (CASTELO 
BRANCO, 1983, p.1265).
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FRAGMENTAÇÃO EM A BRASILEIRA DE PRAZINS

A fragmentação exposta por Sérgio Paulo Rouanet envolve 
especialmente a utilização de digressões nos romances shandia-
nos. Preocupado em atingir seus objetivos narrativos, o narrador 
não se preocupa ao estabelecer paradas bruscas no andamento das 
ações, inserção de assuntos que, aparentemente, não se mostram 
importantes para o enredo, e com a mesma naturalidade volta para 
o ponto de onde parou.

No caso de A brasileira de Prazins não há como não notar a 
enorme digressão ali presente, que se mostra já no capítulo três, 
em que a narrativa é claramente interrompida para que sejamos 
apresentados a outro enredo. É certo que temos um ponto de liga-
ção entre as duas narrativas, a personagem Zeferino, mas é natural 
que o leitor ao menos se questione diante da mudança brusca de 
assunto e que segue até o capítulo treze. 

Esclareçamos as duas narrativas que se mostram dentro do 
mesmo romance. A primeira apresentada é a que dá título à obra, 
e cuja protagonista já é apresentada na vida adulta, como uma so-
fredora reclusa. Após elucidar minimamente como seu casamento 
teria sido negociado com seu pai, o narrador insere outra narrativa, 
a da aparição de um suposto D. Miguel no mesmo momento em 
que Marta sofria por conta do matrimônio que iria contrair.

Como já explicamos, o único elo aparente entre os enredos é 
a personagem Zeferino, justamente com quem, inicialmente, o ca-
samento de Marta é tratado. É a partir dele e de seu envolvimento 
na trama do aparecimento de D. Miguel que somos levados até 
a narrativa do homem que decidiu assumir essa identidade para 
arrecadar dinheiro em benefício próprio.

É importante relatar que na maioria dos narradores shandia-
nos, e, no próprio livro de Sterne, o narrador faz comentários so-
bre as digressões que insere, seja para “guiar” o leitor em meio a 
essas novas informações inseridas na obra ou para demonstrar o 
controle que tem sobre a organização que faz dos fatos. O narra-
dor de A brasileira de Prazins não faz comentários a esse respeito. 
Mesmo agindo de forma caprichosa, e dando opiniões em meio 
aos acontecimentos, ele não parece querer explicar ao leitor o por-
quê dessa inserção de praticamente duas tramas paralelas em um 
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mesmo romance.
Helder Macedo, em artigo publicado na revista Colóquio Le-

tras (1992) relata um acontecimento em sala de aula, quando da lei-
tura desse romance que nos parece viável de ser aqui mencionado. 
Segundo o autor, uma aluna questionava o porquê de Camilo ter 
inserido duas tramas diferentes num mesmo romance, sendo que 
poderia ter lançado, então, dois volumes. Motivos para isso, sabe-
mos, existiam, pois a obra do autor era extensa justamente porque 
sua subsistência dependia da produção de romances.

Essa é uma dúvida propícia justamente porque queremos 
considerar a trama que envolve D. Miguel como a digressão mais 
importante do romance, o que o aproximaria do que entende-
mos como forma shandiana.  Não podemos deixar de des-
tacar, também, que dentro da trama do aparecimento de D. Miguel 
temos uma série de fragmentações advindas dos esclarecimentos 
sobre como o farsante teve essa ideia, orquestrou sua aparição e 
foi descoberto. Envolvido na descrição dos inúmeros detalhes que 
tal aventura exigia, a narrativa assume contornos folhetinescos e 
tamanho emaranhado de informações que a fragmentação é ine-
vitável, para dar conta dessas inserções o narrador faz uso de ana-
lepses, o que não é novidade em sua obra:

A analepse teve larga utilização por Camilo. Em primeiro 
lugar, a analepse permitia-lhe estruturar facilmente uma his-
tória por mais complicada que fosse, mesmo quando as suas 
sequências constitutivas eram simultâneas ou coincidentes. 
(CASTRO, 1976, p.76).

A complicação da história, mencionada por Aníbal Castro, 
é corrente na digressão que trata do caso de D. Miguel. A cada 
apresentação de personagem, o narrador faz questão de explicar 
como ela chegou até aquele momento da narrativa, inserindo, com 
isso, paradas no decorrer da ação principal, o cotidiano de D. Mi-
guel e seu fatal desmascaramento. Temos, então, as historietas ou 
subnarrativas, que Sérgio Paulo Rouanet entende como digressões 
narrativas.

Retornando à questão que mencionamos ter sido feita a Helder 
Macedo em aula, o pesquisador, após nova leitura e análise do ro-
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mance, propõe uma tese para a escolha de Camilo em inserir duas 
narrativas aparentemente diferentes em apenas um volume:

Julgo assim possível que, de um modo aliás equivalente ao 
que algures sugeri ter sido feito por Garrett nas Viagens na 
minha terra, também n’A brasileira de Prazins a falta de unidade 
narrativa seja um modo de significar a sua unidade temática, 
manifestada numa série de convergências semânticas que, em 
última análise, permitem entender o fantasma de José Dias 
como o D. Miguel de Marta, ambos materializados na falsa 
fisicalidade que são feitos os enganos do mundo. (MACEDO, 
1992, p.29)

Incialmente já vemos a comparação que Macedo traça com o 
shandiano Almeida Garrett ao aproximar as duas narrativas. Apar-
te essa aproximação o escritor aponta para uma unidade temática 
que superaria a fragmentação do enredo. De fato, é possível afir-
mar que as duas histórias narradas no romance se parecem se con-
siderarmos que a espera, que culmina no delírio da visualização, 
por um objeto de adoração acaba sendo o que move as narrativas.

Cientes das diferenças entre narrador e autor, mas conhece-
dores das estratégias metaficcionais empregadas por Camilo, vi-
sualizamos uma pista que atesta essa hipótese na narração dos in-
teresses do narrador ao procurar mais informações sobre Marta: 
“perguntei com ardente curiosidade histórica, para esclarecer a 
minha pátria com um episódio romanesco das suas guerras civis” 
(CASTELO BRANCO, 1995, p. 10).

Afora a ironia que normalmente envolve a fala dos narradores 
camilianos, temos acesso à admissão de que o narrador via na his-
tória de Marta a existência de algum ingrediente, lembremo-nos 
da receita presente em Viagens na minha terra, que serviria para um 
romance. Pode ser justamente o motivo que o narrador, ou até 
mesmo o autor, buscava para ter a oportunidade de abordar um 
assunto atual como era a volta de D. Miguel.

Como nos fala Helder Macedo, o D. Miguel de Marta não con-
cretiza o casamento e após a morte surge como a grande ilusão 
que a faz sobreviver em meio às tormentas que acha enfrentar, 
motivadas justamente pela não concretização do casamento. 

Por sua vez, a volta de D. Miguel é esperada pela população, e 
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no romance vemos que os principais crédulos no retorno do rei 
são justamente aqueles que não encontram mais lugar na socieda-
de que se fez após o exílio do monarca. É, portanto, a ilusão da 
melhora que pode advir em meio à desgraça que se abateu às suas 
vidas, motivada pela perda do elemento de adoração.

Dessa forma, compreendemos que a ideia de Helder Macedo 
pode ser aplicada ao romance como uma justificativa para a es-
colha de sua estrutura fragmentada. Não que o autor shandiano 
precise ter um motivo para fazer uso das suas estratégias de es-
crita, mas no caso de Camilo encontramos uma saída que parece 
ter relação justamente com o momento de carreira do autor, que 
se via envolto por narrativas realistas bem aceitas. Ainda assim, as 
digressões e fragmentações presentes no romance são capazes de 
demonstrar como o narrador opta por apresentar do modo como 
lhe convém a temática do real envolvendo personagens que, por 
isso mesmo, acabavam enlouquecendo ou mesmo sendo ludibria-
dos por seus desejos. Em suma, uma explicação romântica para 
uma abordagem realista, digna de romance.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença de digressões e fragmentações em duas obras pu-
blicadas em momentos diferentes da carreira de Camilo Castelo 
Branco nos motivaram a refletir sobre a utilização desse recurso 
literário, marcado como uma das características dos autores shan-
dianos, conforme proposta de Sérgio Paulo Roaunet.

Tendo feito a análise dos dois romances, foi possível demons-
trar como em O que fazem mulheres as constantes inserções de 
digressões no enredo serviram como base para se questionar o 
próprio conceito de literatura e o desenrolar dos problemas das 
personagens, já que até mesmo assunto morais eram discutidos 
antes que se apresentasse no que os fatos culminariam. Ao mesmo 
tempo, parece que muitas dessas fragmentações também tinham 
como enfoque a manutenção de um típico recurso folhetinesco: a 
prorrogação de esclarecimentos esperados pelo público.

Já no caso de A brasileira de Prazins, a fragmentação parece as-
sumir um caráter de unidade, por mais contraditório que pareça. 
Seguindo a proposta de Helder Macedo, de fato parece que a uni-
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dade temática é que permitiu que uma fragmentação tão longa, e 
que parece quase ser o enfoque principal do romance, ocorresse. 
No trabalho de envolver personagens históricos e ficcionais, as 
duas narrativas entremeiam-se com um narrador que não se pre-
ocupa com os emaranhados de personagens e fatos que podem 
tornar a leitura fragmentada. 

Sendo assim, demonstramos como Camilo Castelo Branco 
aproxima-se da denominação de autor shandiano quando se pen-
sa na digressividade e fragmentação típicas dos narradores de tais 
obras. Ainda que de modos diferentes, os dois romances apresen-
tam questionamentos sobre a sua própria organização, ao mesmo 
tempo em que demonstram a recorrente utilização de pausas na 
narrativa.
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GRACILIANO RAMOS, BRANQUINHO DA 
FONSECA E LUÍS BERNARDO HONWANA: UM 

EXERCÍCIO COMPARATIVO EM LITERATURAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA

Keli Cristina Pacheco1

Em muitos currículos dos cursos da Letras as disciplinas de 
literatura abandonaram o critério nacional substituindo-o pelo lin-
guístico e a presença da língua portuguesa como língua oficial nos 
territórios passou a unir distintas literaturas e culturas, fazendo da 
prática comparatista um campo profícuo que possibilita a trabalho 
criativo do professor não-especialista em algumas dessas literatu-
ras, ao menos, desde que não caia na armadilha de criar hierarquia 
entre as nações, como através da noção de fonte-influência. 

Sob a perspectiva comparatista, no presente artigo, assinala-
mos alguns elementos/imagens que marcam aproximações e di-
ferenças entre três obras das literaturas de língua portuguesa, para 
tal tomamos Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, Nós matamos 
o Cão-Tinhoso (1964), de Luís Bernardo Honwana2, e Bandeira Pre-
ta (1956), de Branquinho da Fonseca3, com a intenção de refletir 
principalmente sobre os temas da autoridade e do autoritarismo 
presente nos diferentes enredos. 
1 Doutora em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora 
de Literaturas de Língua Portuguesa do Departamento de Estudos da Linguagem, 
e do Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem, na Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, PR. 
2 Única incursão de Honwana pela literatura, Nós matamos o cão tinhoso foi publicado 
quando o autor tinha apenas 22 anos, a obra foi traduzida para várias línguas. Em 
2001, seu livro foi indicado como um dos cem melhores do continente africano. 
Engajou-se na luta pela independência de Moçambique, o que o levou a prisão nos 
anos 60. Foi Ministro da Cultura, em Moçambique, e entre 1994 e 2002, ocupou o 
cargo de representante da UNESCO na África do Sul.
3 Foi dramaturgo, poeta, contista e um dos fundadores da revista Presença, fundou 
também outras revistas, em 1930 rompe com o grupo presencista. Sua prosa 
também não está filiada ao grupo neo-realista, sabidamente muito tocado pela obra 
de Graciliano Ramos. Criou o primeiro projeto de biblioteca-itinerante, em 1953, 
em Portugal. Posteriormente, em 1959, dirigiu o Serviço de Bibliotecas Itinerantes 
da Fundação Calouste Gulbenkian, daí em diante não publicou mais nenhum livro 
de criação pessoal. 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

985

Em relação ao aspecto temático, em Vidas Secas, narrativa mais 
reconhecida das três do público brasileiro, temos a história de uma 
família à margem da história, de igual modo, em Nós matamos o 
Cão-Tinhoso, temos uma série de narrativas em que o narrador em 
primeira pessoa4 ou é criança, ou adolescente ou, quando em ter-
ceira pessoa, como é o caso do narrador do conto “Dina”5, mira 
seu foco narrativo para idosos, mulheres e animais, em ambientes 
pobres e de exploração, todos igualmente à margem da história. 
Em Bandeira Preta, por sua vez, temos um grupo de crianças viven-
do em meio rural até a chegada à adolescência, com um narrador 
bastante devotado na descrição do ponto de vista que parte do 
olhar infantil que, como sabemos, são sujeitos com vulnerabilida-
de potencializada em contextos violentos. 

Richard Sennett em seu estudo sobre a autoridade a define 
como um processo de interpretação do poder, tal acepção “levanta 
a questão de quanto o sentimento de autoridade está nos olhos de 
quem vê” (SENNETT, 2001, p. 33). Nesse sentido, o narrador se 
constitui como uma autoridade que guia o olhar para que as rela-
ções desiguais sejam vistas, desvendando o autoritarismo. Sennett 
localiza a Revolução Francesa como um marco do pensamento 
moderno na mudança de linguagem da rejeição da autoridade. A 
autoridade antes localizada na política, com a decapitação da fic-
ção pessoal do Rei, que inibia os revolucionários a provocarem 
mudanças sociais, espalha a dominação por toda parte. “Os que 
lideram revoluções são tão senhores quando os que defendem a 
Igreja e o rei. A liberdade provém de se expulsar o ‘senhor dentro 
de si’, sejam quais forem suas exigências”. (Idem, p. 63). Já no 
século XIX, o espírito de negação da autoridade espraiou-se para 
a economia. 

Tornou-se uma arma pela qual as pessoas procuravam defen-
der-se das forças do mercado e do crescimento industrial, que 
estavam transformando a sociedade europeia e norte-ameri-
cana. [...] As doze horas diárias de trabalho de uma criança 
nas minas eram explicadas como um benefício para a socieda-

4 Maria Alzira Seixo também aponta este elemento, o uso da primeira pessoa 
narrativa, como um traço de união entre os contos. (Ver SEIXO, 1973)
5 Conto que inspirou o filme Deixe-me ao menos subir às palmeiras, longa-metragem de 
Joaquim Lopes Barbosa, de 1972. 
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de e, em última análise, para a própria criança (presumindo-se 
que ela sobrevivesse); o mercado estava distribuindo a todos 
os recursos do mercado de trabalho. A destruição da econo-
mia agrícola era um benefício semelhante para a sociedade: os 
agricultores desapropriados haviam ficado “livres” para ven-
der seu trabalho pelo melhor preço, no mercado aberto. Não 
menos do que Marx, pareceu a Disraeli um perigo terrível que 
as pessoas que sofriam com a nova ordem industrial viessem 
a acreditar nessas coisas; nesse caso, tanto a mente quanto o 
corpo seriam escravizados. (SENNETT, 2001, p. 64)

Penso que não é preciso comentar as consequências de tal ló-
gica em contextos periféricos como do nordeste brasileiro, das al-
deias africanas, ou mesmo em contexto europeu, em regiões rurais 
semelhantes à desenhada no enredo de Bandeira Preta, agravadas 
pela situação política repressiva neocolonial, no caso de Moçam-
bique; de ditadura salazarista, em contexto português; e de apa-
rente transformação do regime, com o tenentismo liberal e a po-
lítica getuliana, que mais proporcionaram uma convivência entre 
as oligarquias regionais e a nova burguesia industrial dos centros 
urbanos, no caso brasileiro (ver BOSI, 1994, p. 383-384). Enfim, 
foram tempos de perseguições, ditaduras, como se sabe Honwana 
e Graciliano Ramos foram presos, e de expansão do fascismo pelo 
mundo. 

Retomando a ideia de Sennett de que o sentimento de autori-
dade é um processo de interpretação que desvela o autoritarismo, 
considero relevante pensar no modo como o narrador constrói em 
linguagem o universo ficcional. Em ao menos dois dos romances 
aqui estudados a própria narrativa parece revelar o modo de edi-
ficação da linguagem no espaço literário, e a intencionalidade de 
tal construção. 

No conto “Nhinguitimo”, que encerra o livro de Honwana, 
temos narrada por um adolescente a história de um jovem conhe-
cido como Vírgula Oito que tem a sua força de trabalho explorada 
de modo aviltante e que ao fim enlouquece, mata seus companhei-
ros e como isso o “patrão”, sem titubear, manda abatê-lo, como 
se fora um animal. O conto encerra com o narrador indiferente 
a toda violência vista, indicando que a violência está também no 
silenciamento dos que testemunham e nada fazem, tema que igual-
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mente faz parte do conto homônimo que abre o livro Nós Matamos 
o Cão-Tinhoso. “Nhinguitimo” abre com a aparição de arribações 
de rolas, lembrando o capítulo “O mundo coberto de penas”, de 
Vidas Secas, em que as arribações de pássaros pressagiam o mau. A 
rola, “uma das aves mais antipáticas da criação”, como descreve o 
narrador, aproximam-se também em arribações antes do início da 
colheita, e passa a ser descrita pelo narrador como uma ave sem 
poesia, sem lirismo, e nos parece que aqui há uma reflexão sobre a 
própria a linguagem e sobre as motivações estéticas da construção 
da narrativa da ficção de Honwana: 

Ninguém se lembra de ter visto uma rola a deixar-se embria-
gar pela carícia do vento, como frequentemente acontece à 
andorinha [...]. 
Com os olhinhos negros sempre vigilantes, a rola viaja na 
esteira dos grãos e volta pontualmente todos os anos [...].
O seu cantar não tem tempo de ser musical, é imediatamente 
triste; é uma espécie de refilanço rouco e agreste. Ás vezes, 
sendo monótono é descritivo e nostálgico. Nunca, porém, 
poético ou divagante: é sempre horrivelmente direto. 
Cantando, a rola não lamenta, como fazem muitos outros 
pássaros, acusa. Entristece o vale (Idem, p. 78-79, grifo nos-
so).

Através da descrição da rola, do seu ser e do seu canto, é possí-
vel pensar na própria construção narrativa da prosa de Honwana, 
que apresenta semelhantes traços: ao dar testemunho de “não-vi-
das’” vidas esquecidas, a linguagem precisa ser direta, telegráfica, 
seu objetivo não é o lamento, mas espraiar um sentimento vivido 
na paisagem que parece ocultá-las, formas invisíveis e tristes de 
existência, amalgamadas na imagem das arribações de rolas.  

Em Vidas Secas também é possível visualizar a presença de uma 
explicação sobre a o estilo da prosa que compõe o romance, em 
destaque a presença da estratégia da repetição. É notável a sen-
sação de uma mutabilidade imutável das vidas secas de Fabiano, 
Sinhá Vitória e dos meninos, na obra, e muito dela nasce da pre-
sença das repetições. Em Vidas Secas, o papagaio morto e devora-
do, fora da diegese, é elemento que retorna em memória que deve 
ser esquecida, testemunho da fome extrema que aniquila mesmo 
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aquilo em que se deposita afeto; o desejo de Sinhá Vitória pela 
cama de Tomás da Bolandeira, signo de aproximação do saber, da 
estabilidade, da vida aos seus e a ela negada; o desejo de Fabiano 
de vingar-se do soldado amarelo, expressão da força descabida do 
Estado contra seu ser humilhado; a cachorra Baleia morta a tiros 
por Fabiano, retorna à memória assim como o papagaio devorado, 
sentenciando que, caso permanecessem, “ele, a mulher e os dois 
meninos seriam comidos” (RAMOS, 1992, p. 114). 

Mas no capítulo central da narrativa, “Inverno”, temos uma 
única passagem em que um exercício da criação de uma narrativa 
floresce, justamente na estação mais conhecida como hostil para 
o homem; no sertão, mundo às avessas, é época de chuvas, propi-
ciando o aparecimento de algum otimismo nas personagens. Em 
meio à sensação de desconforto dos meninos, deitados no colo da 
Sinhá Vitória, o pai contava façanhas, mas o menino mais velho, 
ao ouvir a narrativa do pai se desgosta e tece críticas, nos enviando 
a uma explicação para o uso do já indicado recurso da repetição:   

O menino mais velho estava descontente. Não podendo per-
ceber as feições do pai, cerrava os olhos para entendê-lo bem. 
Mas surgira uma dúvida. Fabiano modificara a história – e 
isto reduzia-lhe a verossimilhança. Um desencanto. Estirou-
-se e bocejou. Teria sido melhor a repetição das palavras. Al-
tercaria com o irmão procurando interpretá-las. Brigaria por 
causa das palavras – e a sua convicção encorparia. Fabiano 
deveria tê-las repetido. Não. Aparecera uma variante, o he-
rói teria se tornado humano e contraditório (RAMOS, 1992, 
p.68, grifo nosso).

A repetição, a revivência das palavras, que o filho vê ausente 
na narrativa do pai, é constante em imagens na narrativa de Gra-
ciliano Ramos, sua presença, conforme o narrador indica através 
do foco narrativo onisciente (seletivo múltiplo) na personagem do 
menino mais velho, objetiva dar corpo à verossimilhança, ao pacto 
do leitor com o constructo ficcional, sua crença na verdade da nar-
rativa. Leonel Cherri, no artigo “La repetición como experiência”, 
ao escrever sobre a imagem, nos lembra que ela

‘se define como diferente (héteron) respecto a aquello a ló que 
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se refiere’ (Álvarez Asiain, 2011, p. 131). Esa ‘diferencia de sí’, 
ahora en la boca de Deleuze, subraya el carácter creativo de la 
imagen: su ‘producir o inventar el aspecto ‘visible’ de lo que 
carece de toda visibilidad […] como quien intenta acercar a 
la visibilidad aquello que, propiamente, seria invisible’ (Pardo, 
2004, p. 543-544). […]. Por tales razones, para Deleuze, la 
imagen acabó presentándose como potencia de pensamiento. 
Al igual que para Emanuele Coccia, […] la imaginación es el 
fundamento de lo humano (CHERRI, 2017, p. 4-5). 

Dessa forma, para além de compreendermos a presença da re-
petição de palavras e imagens como traço de reforço da verossimi-
lhança narrativa, ou ainda como sintoma característico de trauma 
em contextos violentos, como mais comumente é lido, a imagem 
sobreleva o fundamento do humano, uma vez que a presença do 
humano ante a realidade desumana se dá através da criação, do 
desejo e do sonho, que estão figurados tanto nas obras de Honwa-
na e Ramos, nas metáforas de leitura do mundo: os pássaros do 
mau-agouro vistos por Fabiano e sonhados por Sinhá Vitória, por 
exemplo; ou os animais, Baleia e Cão-Tinhoso, e os sentidos ela-
borados na criação, no processo de  fazer deles imagem. Porém, 
Antonio Candido não localiza na repetição, mas na invenção da 
interioridade como traço característico do humano, sendo esta a 
estratégia adotada por Ramos para estabelecer a humanidade aos 
seres postos à margem:

Nesse sentido, lembro que a presença da cachorra Baleia ins-
titui um parâmetro novo e quebra a hierarquia mental (diga-
mos assim), pois permite ao narrador inventar a interioridade 
do animal, próxima à da criança rústica, próxima por sua vez 
à do adulto esmagado e sem horizonte. O resultado é uma 
criação em sentido pleno, como se o narrador fosse, não um 
intérprete mimético, mas alguém que institui a humanidade 
de seres que a sociedade põe à margem, empurrando-os para 
as fronteiras da animalidade. (CANDIDO, 2006, p. 149) 

Concordo com Candido ao identificar uma aproximação da fa-
mília para “as fronteiras da animalidade”, ao expor os pensamen-
tos infantis e rústicos da cachorra Baleia, contudo, não podemos 
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deixar de observar o papel ambíguo da repetição que ao mesmo 
tempo pode sugerir uma pobreza criativa (os assuntos giram em 
torno das mesmas imagens na mente de Baleia, como seria na 
mente de uma criança rústica ou dos adultos espoliados) e, por 
outro lado, pode também indicar uma criação que se deseja vista, 
que insiste, persiste em se fazer visível, como escreve Cherri.  

Bandeira Preta, de Branquinho da Fonseca, é bastante seme-
lhante a Vidas Secas em sua montagem, seu formato, pois contém 
a mesma ambiguidade de gênero (trata-se de contos ou roman-
ce?), ambiguidade longamente discutida pela crítica, como escla-
rece Luís Bueno em Uma história do romance de 30, notadamente 
quando se debruça sobre Vidas Secas. O crítico, ao percorrer os 
capítulos da obra de Ramos, atesta que há um vínculo de resposta 
entre eles, de igual modo podemos ver em Bandeira Preta a mesma 
vinculação que, em sua totalidade, revela a entrada na vida adulta 
de um grupo de crianças em um contexto sugestionado como re-
pressor, onde elas também, por vezes, agem com enorme injustiça, 
expondo toda uma hierarquia de violência hitórico-político-social 
paralelamente revelada em palimpsestos durante suas brincadeiras, 
evidenciando o lado sério de tal exercício. Nesse contexto também 
fica evidente a remissão ao hibrisdismo cultural português, como 
escreve Benjamin Abdala Jr. ao refletir sobre o contexto da coloni-
zação da América Latina: 

[...] é de relevar a condição mestiça que envolveu a coloni-
zação da América hispânica. Os primeiros colonizadores da 
América Latina vieram da região que os árabes chamaram de 
Al Andaluz, em sentido largo, abarcando o sul da Espanha e 
também Portugal. Uma região híbrida para onde confluíram 
historicamente muitas culturas da bacia cultural mediterrânea. 
Região de cruzamentos culturais entre Europa. África e Ásia, 
que se tornou posteriormente ainda mais misturada pelas in-
terações com os povos ameríndios e africanos. (ABDALA, 
Jr. 2010, p. 144).   

Em relação à linguagem, o livro de Branquinho da Fonseca 
apresenta um realismo impregnado de sonho, de uma banalida-
de aparente brota o insólito, como afirma Pierre Houcarde, em 
um ensaio/homenagem publicado na ocasião da morte do autor 
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(HOUCARDE, 1975, p. 49). A narrativa começa com um trio de 
amigos, Leonor, Pedro e Chinca, em meio a brincadeiras, aos pou-
cos o narrador nos dá a conhecer aspectos da origem das perso-
nagens, principalmente dos meninos, uma vez que Leonor pratica-
mente desaparece no decorrer dos episódios, e quando surge não 
está mais na rua, mas dentro de casa, forma bastante sintomática 
da restrição do espaço que as meninas são autorizadas a ocupar à 
medida que vão crescendo. 

No andar dos episódios, ficamos sabendo que Pedro, “filho de 
patrões” (FONSECA, 1966, P. 131), tem uma vida confortável, 
acesso à biblioteca e um pai que o deixa bastante livre para explo-
rar e viver a sua infância em plenitude. Chinca, por sua vez, é de 
origem humilde e, por isso, bastante habilidoso em sobrevivência 
natural, profundo conhecedor da natureza e bichos, exímio caça-
dor, habilidade que desenvolve por conta da fome sofrida.  

No capítulo/conto “Leão”, em que os meninos, acompanha-
dos do cão de Chinca, o Leão, foram espiar uma infantaria, a ima-
gem de Chinca vai se definindo. Em um conflito com um civil 
da comunidade, o cão avança e é morto a tiros. 6, Pedro segura o 
amigo Chinca com uma navalha em punho, e ao não conseguir 
vingar-se toma Leão morto nos ombros e emudece. Em sofrimen-
to outra imagem do amigo se revela a Pedro, “de cara dura e sor-
riso amargo, que, nos seus dezesseis anos castigados de pobreza 
e trabalho, tinha por vezes um ricto de velhice precoce” (Idem, 
p. 82-83). No conto “O Ninho”, a imagem de Chinca como um 
menino natural se reforça, nessa ambientação era superior, pois:  

Conhecia os ventos e o correr das nuvens, as ervas de comer 
e os tortulhos venenosos. E estas ciências misteriosas, juntas 
ao instinto de bicho fino, davam-lhe uma superioridade de rei 
da selva e tornavam-no um companheiro ambicionado por 
toda a gaiatada dos arredores. Mas não era dado a confiar, 
pois naquelas andanças os companheiros são de melhores au-
sências que de boas ajudas. Só Pedro, não por pergaminhos 
de menino rico, [...] tratava Chinca de igual para igual, era 
companheiro desejado e conveniente. (Idem, p. 99). 

6 Assim como em Vidas Secas e Nós matamos um Cão-Tinhoso, há aqui também um cão 
que mereceu um capítulo intitulado com seu nome. O nome dado ao animal, de 
rei dos animais, parece compensatório da realidade humilde, assim como o nome 
Baleia parece compensar a realidade da seca. 
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Pedro então, durante uma caçada com Chinca, conversa sobre 
os animais, Chinca demonstra ter raiva dos bichos que matam os 
outros, Pedro justifica-os pela fome, que Chinca revela também 
sentir, o que espanta o amigo. Chinca não trabalhava na Quinta da 
Várzea, de propriedade da família de Pedro.  

E ainda bem. Passaria de companheiro a criado [...]. Miséria 
por miséria, antes moço de moleiro e caçador furtivo. 
- Também sou lobo... ou milhafre... Por isso tenho tento, não 
me metam algum zagalote no coiro. Quando quiser ganhar 
dinheiro, já tenho quem me pague a passagem para o Brasil 
ou para o Congo. Aqui é que ele não se ganha. É lá, a esfolar 
pretos e lagartos...
- Depois chamam-te o brasileiro.  
- Ou isso...Já estou habituado a chamarem-me nomes. (Idem, 
p. 102).   

Toda a hierarquia animal de devoração em nome da sobre-
vivência é, na conversa dos amigos, transferida para a hierarquia 
entre as nações. África e Brasil, no imaginário de Chinca, o margi-
nalizado em sua sociedade de origem, são espaços onde a lógica se 
inverteria. Pouco depois, Chinca amarra e tortura Pitanga, filho do 
Sardinheiro, acusado de ter mexido no ninho de rola, Pedro não 
concorda com a crueldade do castigo, mas não se opõe, porém de-
pois volta para soltar Pitanga. Essa passagem nos remete ao signo 
da rola no conto de Honwana, formas não vistas de existência, que 
na novela de Branquinho da Fonseca tem a sua posse disputada 
por Chinca e Pitanga, também  formas de vida invisibilizadas. Em 
“O Jurro”, a metáfora da rola retorna, em uma caçada com o ami-
go, eles encontram Jurro, guardador de videiras, de feias feições, 
e de família também marginalizada pela aparência física. Sempre 
escorraçado, Jurro sem querer pisa na mãe de Pedro que deseja 
vingança, também incitada pelo amigo Chinca, tal vingança se dá 
durante uma caçada de rolas, Pedro atinge um olho de Jurro, que 
cega. Chinca no entremeio desarma Jurro e os dois ainda o levam 
à delegacia, justificando a não intencionalidade do ato de Pedro. 
Logo depois Jurro é novamente desarmado e morto em uma briga 
de bar. Jurro é socialmente inferior a Chinca, e ambos inferiores 
a Pedro, que sai ileso de sofrer qualquer consequência pelo crime 
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que cometera. Tais contos parecem assim oferecer uma visão com-
plexa da sociedade colonizadora, revelando uma “desconstrução 
dos mitos e a distopia”, como escreve Abdala Jr. ao tratar das múl-
tiplas formas de pós-colonialismo, também presente em narrativas 
do ex-colonizador.  

Em Bandeira Preta, Branquinho da Fonseca parece assim revelar 
as relações de poder embutidas entre Portugal, Brasil e África. Não 
há, portanto, em Bandeira Preta, assim como em Nós matamos o Cão-
-Tinhoso, ou mesmo em Vidas Secas, a “celebração, seja de mimese 
ou de um pretenso hibridismo, que desconsidera as relações de 
poder e encaminha atitudes assimilacionistas tendentes à cultura 
do colonizador” (ABDALA, Jr., 2016, p. 254). 

Abdala Jr. indica que, no Brasil, os estudos de literatura com-
parada, em decorrência da nossa história, objetivaram verificar as 
bases da colonização do nosso imaginário, importante e necessário 
para o nosso autoconhecimento, contudo sugere outra forma de 
comparatismo

para figurar ao lado desse primeiro, que com ele acaba por se 
imbricar na prática comparatista. Um comparatismo prospec-
tivo, pautado por relações comunitárias, um comparatismo da 
solidariedade, da cooperação. Comparar diante de problemá-
ticas que nos envolvem a todos para nos conhecer naquilo 
que temos de próprio e em comum. Enlaces comparatistas, 
tendentes a relações de reciprocidade (ABDALA, JR. 2016, 
p. 250 -251). 

E certamente observar as configurações do autoritarismo e da 
violência, reimaginadas em narrativas literárias de língua portugue-
sa, pode ser uma via para encarar o problema do autoritarismo e 
da violência, em suas mais diversas facetas, que insistentemente, e 
infelizmente, se faz nas comunidades Afro-ibero-americanas, uma 
vez que estão inseridas em todo um sistema de opressões silencia-
dor daqueles que não se encaixam nos considerados padrões de 
civilização e modernidade.
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AS VOZES MORALIZADORAS EM CLARABOIA 

Kelly Gomes Cavalcante1

INTRODUÇÃO

Claraboia, do português José Saramago, é um romance de ca-
rácter social, político e econômico. Seu texto anuncia condições 
extremas e descritivamente polivalentes em respeito às atitudes de 
seus personagens.

Do sexo, da prostituição, do incesto, temos visões distintas 
evidenciadas no transcorrer da obra a partir de diferentes vozes 
manifestadas, seja pelo discurso direto, seja pelo discurso indireto. 

Na apresentação dos moradores dos apartamentos do prédio, 
vão sendo expostas as interligações entre as histórias dos quartos 
e as intromissões que os próprios vizinhos fazem na vida um do 
outro:

era assim todas as manhãs. Quando Adriana saía de casa já o 
sapateiro estava à janela do rés do chão. Impossível escapar 
sem ver aquela gaforina desgrenhada e sem ouvir e retribuir 
os inevitáveis cumprimentos. Silvestre seguiu-a com os olhos. 
Assim, de longe, parecia, na comparação pitoresca do sapatei-
ro, “um saco mal atado”. (SARAMAGO, 2011, p14).

O reconhecimento de personalidade e comportamento que um 
personagem faz em relação ao outro, e é representada por meio da 
voz do narrador, institui o caminho de entendimento da existência 
dessas possibilidades de interpretação, quando compreendermos 
o empréstimo das vozes como uma condição proporcionada aos 
personagens por escolha daquele narrador. 

Por esse motivo, levando em consideração que a criação do 
romance e o desenrolar do enredo coincidem com os entornos da 
década de 50 do século XX, com arranjos definidos no período 

1 Aluna do Mestrado em Letras, área de Literatura, pelo Programa de Pós-
Graduação em Letras – Universidade Federal do Amazonas – UFAM. 
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do Estado Novo, nas grandes recessões advindas das guerras, nos 
movimentos sindicais e na ditadura exercida pelo governo atuan-
te em Portugal naquele momento, consegue-se assimilar o ato de 
criar como elemento gerador da expectação de opiniões propor-
cionais ao período, representadas por meio daquelas vozes ficcio-
nais na obra. A respeito do entendimento de ficção Vera Bastazin 
(2006, p. 44) diz que:

se a ficção pode ser entendida como o produto do repúdio e 
da insatisfação do homem com aquilo que já lhe é conhecido 
ou determinado, pode ser entendida também como possibi-
lidade de se reunirem os fios dispersos da realidade, enrique-
cendo-a por meio de uma nova e original tessitura sígnica. De 
qualquer forma, próxima ou distante, semelhante ou diferen-
te do real, a ficção pertence a um universo de representações 
cuja matriz é uma qualidade determinada única e exclusiva-
mente pelo pensamento. A ficção consiste numa dependên-
cia total e inquestionável ao pensamento, sua diferença em 
relação ao real situa-se muito mais como uma questão de 
possibilidades de representação do que como uma questão 
de caráter conceitual.

Além disso, pensando nessas possibilidades de representação 
(BASTAZIN, 2006, p. 44), vale-nos lembrar que, são os persona-
gens de pensamentos tradicionais que regem as ações dos habi-
tantes do cortiço, seja pela voz ativa ou mesmo por imposição de 
olhares, convivência e cultura diária, sob moldes do patriarcado 
e todos os discursos machistas salazaristas de obediência à vida 
doméstica-familiar do período do Estado Novo. Aqueles que di-
vergem desse modelos de pensamento possuem grande parte de 
suas ações descritas apenas entre membros da família ou isoladas 
entre as paredes do próprio apartamento.
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ENUNCIAR

Ocorre em Claraboia o entrecruzar dos pensamentos de nar-
rador e personagem, semelhante à técnica de contraponto2 intro-
duzida por Aldous Huxley, divergindo pelo fato de que o primeiro 
texto utiliza essa situação para, por meio de um jogo de ausência 
de inferências e pontuações, dificultar a identificação de onde co-
meçariam ou terminariam as expressões de um e de outro perso-
nagem. Tem-se um narrador “extradiegético”3 e “oniciente”, ora 
“intruso” ora “seletivo” (D’ONOFRIO, 2007, p.52): ou seja, este 
ora interrompe a narração para expor julgamentos satíricos e mo-
ralizantes com referência aos personagens ora “apresenta o ponto 
de vista de uma ou de várias personagens” (D’ONOFRIO, 2007, 
p. 51-55), no entanto, deixando obscura a origem clara de parte 
dessas ideias.

Em muitas passagens, a voz que anuncia os fatos expõe não 
apenas as intenções pertencentes aos personagens, como também 
as ideias e conclusões, como se conhecesse cada passo deles, in-
cluindo cada fato conhecido em meio à voz narrativa sem, no en-
tanto, adicionar-se na história. É clara, portanto, a extração de um 
papel de ator do narrador do texto. Não obstante ser perceptível 
a quem pertence o sentimento acomodado no parágrafo narrati-
vo, confunde-se repetitivamente a posição exata pela qual este é 
apresentado.

Por esta falta de clareza quanto à proveniência das ideias, o 
processo descrito até aqui acaba tornando mutável a interpretação 
do texto, que é intencionado a prover um leque de possibilidades 
para tal. 

O discurso direto aparece intercalado com o indireto. É a par-
tir deste último que o jogo com as palavras acontece e as possibi-
lidades de interpretação do enunciar se expandem, contudo, vale 
2 Técnica utilizada na obra Contraponto de Aldous Huxley. Semelhante em 
estrutura em relação à Claraboia, se analisado o modo como se constrói a narração. 
Diferencia de Claraboia no fato de a obra de Huxley possuir pontuação e indicativos 
para apontamento de cada voz, mesmo em meio a uma grande intercalação de 
vozes dentro dos parágrafos.
3 A terminologia francesa de Gérard Genette apresentada por Salvatore D’Onofrio 
com intuito de sintetizar as quatro terminologias apresentadas por ele para a 
classificação do narrador pressuposto. Aqui o narrador é oculto, pressuposto e 
nenhum personagem assume seu papel.
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frisar que a prática de enunciar é um ato individual. Logo, no de-
correr do texto da obra, percebendo trechos como aquele no qual 
a personagem Emília, após o encontro com uma vizinha que trazia 
informações a respeito de um aterrorizado escândalo com outra 
moradora, aparece em meio a reflexões sobre a vida, expressas por 
meio de orações interrogativas que se tornam ambíguas quanto 
à nomeação da voz que as apresenta, conforme percebemos no 
trecho seguir:

A ação, em si, não importava, mas sim as suas consequências. 
Depois do que acontecera, Paulino não podia voltar a casa de 
Lídia: seria uma vergonha para ele. E, sem saber como, Car-
men achou-se na mesma situação que Paulino, ou quase. Não 
havia entre si e o marido nenhum escândalo público, mas ha-
via toda a vida passada em comum, vida difícil e desagradável, 
repleta de ressentimentos e inimizades, de cenas violentas e 
reconciliações penosas. Paulino fora-se embora, decerto de 
uma vez para sempre. Ela ia-se embora também, mas voltaria 
daí a três meses. E se não voltasse? E se ficasse na sua terra, 
com o seu filho e a sua família? (SARAMAGO, 2011, p. 342).

Tirando proveito desta constituição narrativa, infunde na ca-
beça do leitor essa cadência de sentimentos e crenças quanto aos 
moradores do prédio e uma diversidade de impressões em relação 
a um mesmo acontecimento ou personagem. A partir desta postu-
ra de uso do discurso indireto descrita até aqui, atentamos para a 
entrega das opções reflexivas ofertadas pelo narrador.

SE O INTUITO É DESMORALIZAR4

O discurso desses enunciadores refletem interferências cultu-
rais envoltas àquela época histórica, década de cinquenta do século 
vinte, das quais seria difícil se desvencilhar, especialmente quando 
4  Opto por não alongar discussão acerca do termo moral e utilizo o senso comum 
de uma dificuldade de definição dos limites da moral em respeito ao meio, ao social, 
ao subjetivo em desenvolvimento ou em transformação, para frisar a variedade 
de ideias formadas em torno de uma mesma situação, fazendo referência ao 
comportamento que sofre julgamento de valor e da importância de considerarmos 
o elemento de origem desse julgamento, uma vez que isto modificará a compreensão 
do todo ou suas causas.



1000

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

se conjuga o tempo da narrativa e da criação como o mesmo perí-
odo dos entornos de 1952 e 1953.

Trata-se da experiência tradicional de um momento encharca-
do de ordens e limitações dos maiores encalços políticos e sociais 
advindos da Primeira Guerra Mundial, vazados com o surgimento 
da República falha de Salazar e corrente nas incessantes Batalhas 
tramadas durante a Segunda Guerra.

O narrador descreve características físicas dos personagens 
que lhe são relevantes, entre homens e mulheres, dando uma dica 
de chamada para voltarmos o olhar aos pares força e fraqueza, 
belo e feio, jovem e adulto. A partir dessas descrições faz-nos 
enxergar esses extremos conjugados nos mesmos espaços, mais 
como complementação exigível à sobrevivência humana, do que 
como erros ou preconceito. Mostra-nos como o ser humano mui-
tas vezes sobrepõem modelos de aparências que por sua vez so-
brepõem pessoas. Neste caso, as características ditadas como belo, 
puro, forte, alto entregam valor positivo a quem as possui.

Há ainda outros pares carregados de significados, como são os 
casos de inteligente e parvo, esperto e ingênuo, homem e mulher. 
Em um levantamento simples entre os personagens é fácil notar 
que caraterísticas inteligente, esperto, e ainda somadas às já citadas 
no parágrafo anterior com valor positivo, acompanham o homem 
e não qualquer homem, mas aquele que representa o desenho mas-
culino, do pai, do homem-reflexo rigorosamente esperado pelo 
sistema social ditatorial, sob os moldes já apontados.

Estes moldes formadores da política de Portugal precisaram 
ser descritos aqui como estratégia metodológica que tem auxiliado 
no levantamento dos modos de socialização projetados como no 
texto: tanto por meio das hipóteses de interpretações dos diálogos, 
quanto das expressões dos pensamentos dos personagens e dos 
empréstimos que o narrador faz como efetivo conhecedor de suas 
memórias e ações.

Bom exemplo disso é a posição em que se apresenta a prosti-
tuta Lídia. Em trechos distintos, ela aparece relacionada ao demais 
vizinhos, os quais discorrem opiniões divergentes sobre a moça. 
Alguns mais incomodados, outros dando menor importância. A 
relevância moral da condição de vida daquela mulher interfere 
apenas na noção de responsabilidade no cumprimento da ordem 
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social imposta e não no sentimento individual, sendo algumas ve-
zes silenciado e outras vezes exposto “por trás das fachadas dos 
apartamentos”. 

Além do mais, no desenrolar da narrativa alguns personagens 
passam a demonstrar comportamentos contraditórios em relação 
à moral sob a qual versam, como o exemplo de Anselmo, que pas-
sa por cima dos escrúpulos em detrimento de vantagem e dinheiro.

Em meio a isso, o narrador brinca com as palavras, metáforas 
de pensamentos e satiriza cenas. No diálogo no qual o persona-
gem Silvestre inicia a exposição de seus tempos de vida sofridos, 
comparando a sua história com a contada por Abel alguns dias 
antes, aproveita para rebater o que considera um defeito ou uma 
fraqueza nas reclamações que o jovem rapaz faz da vida que afirma 
ter escolhido. Em meio ao relato, as comparações atacam um dito 
sofrimento apresentado pelo jovem durante suas peregrinações, 
deixando-o atento e irritado:

— Ouça, meu amigo. A Quando eu tinha [dezesseis] anos já 
era o que sou hoje: sapateiro. Trabalhava num cubículo com 
mais quatro companheiros, de manhã à noite. De inverno, as 
paredes escorriam água; de verão, morria-se de calor. Adivi-
nhou quando disse que lhe parecia que, aos [dezesseis] anos, 
a vida já não tinha nada de maravilhoso para mim. O Abel 
passou fome e frio porque quis, eu passei-os mesmo sem que-
rer. Faz a sua diferença. Foi por sua vontade que começou a 
fazer essa vida, e não o censuro. A minha vontade não foi 
achada nem chamada para a vida que tive. Também não lhe 
contarei os meus anos de garoto, apesar de ser já bastante 
velho para dever ter prazer em recordá-los. Mas foram tão 
tristes que, para o caso, só vinham indispô-lo. Mau passadio, 
pouca roupa, muitas pancadas, e está tudo dito. São tantas 
as crianças que vivem assim, que a gente já nem se admira... 
Com o queixo assente no punho cerrado, Abel não perdia 
uma palavra. Os seus olhos escuros brilhavam. A boca, de 
traços femininos, ganhara dureza. Todo o rosto estava atento. 
(SARAMAGO, 2011, p. 199).

É neste ponto que se convoca a lembrança do entendimento a 
respeito do tipo de narrador presente. Isto é feito porque apesar da 
possibilidade de identificação de um narrador em terceira pessoa, 
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das ações, descrições de pensamentos e das falas, essa estrutura já 
carrega um pouco das características comuns às obras saramaguia-
nas subsequentes, de um desarranjo proposital na delimitação dos 
intervalos de troca entre as vozes – hipótese minha, justificada no 
decorrer dos capítulos. 

Contudo, o enleado das vozes não ocorre como nas obras es-
critas posteriormente. Para explicar o que houve posteriormente, 
faço uso das expressões de Stéphane Zékian em artigo publicado 
na revista Camões (1998, p. 98): foi a “recusa” do “uso tradicional 
da pontuação”, em que “diálogos oferecem-se assim como uma 
sequência quase ininterrupta de frases, sem que as interrogações e 
as exclamações sejam traduzidas tipograficamente”. Em Claraboia 
esta pontuação está presente, entretanto as vozes ficam misturadas 
do mesmo modo, pois nem sempre os diálogos são introduzidos 
por verbos de elocução ou mesmos marcados pelo uso das aspas. 
Além disso, em alguns momentos as falas dos personagens apare-
cem ainda integralmente inseridas no discurso do narrador, nova-
mente sem marcas que indiquem a separação dessas falas.

Ainda no que diz respeito à organização da obra, esta não pos-
sui uma estrutura com começo, meio e fim, ou mesmo uma sequ-
ência. Os capítulos trazem as histórias de modo pausado, saltando 
entre partes das vidas de uma ou outra família. Esses intervalos e o 
cruzamento das histórias também agem no sentido de emaranhar 
as opiniões apresentadas, mostrando ao leitor realidades concomi-
tantes e ao mesmo tempo opostas, que existem e funcionam, cada 
uma a seu modo.

Essa variável das realidades nos leva ao ponto de motivação 
do estudo do modo com o qual os próprios personagens são in-
cluídos como meio para formalização do processo do traçado de 
perfis dos moradores, ou seja, do modo como eles mesmos nos 
mostram pontos de vista diferentes acerca uns dos outros, basea-
dos em uma moral social, dentro da qual esses personagens con-
vergem entre enquadramento ou subversão.
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JOGO IRÔNICO

Aquele narrador “extradiegético” (JOUVE, 2002, p. 40) escre-
ve a um leitor oculto, chamado de “narratário extradiegético”, que 
“não é descrito, nem nomeado, mas implicitamente presente pelo 
saber e pelos valores que o narrador supõe no destinatário de seu 
texto” (JOUVE, p. 41, 2002). Para Jouve (p. 43, 2002) esse leitor 
alimenta expectativas e assume um nortear próprio de seus gostos, 
sexo e valores e a escolha de enunciação das palavras do narrador 
de modo entrecruzado com as dos personagens funcionaria como 
uma ligação com os leitores reais. Isto é, estes leitores incorporam 
o modo como o sentido do texto ficcional surge em um primeiro 
momento, porém a relação posterior do leitor com este sentido é 
que explica a subjetividade após a recepção.

Na obra estudada são relatados os contatos de personagens 
com as obras “A religiosa” e “Os Maias” e sugeridos os impul-
sos românticos e ignóbeis que viriam a representar por meio das 
reações geradas a partir dessas leituras. Porém, considerando os 
esclarecimentos de Jouve (2002) expostos no parágrafo anterior, 
é o resultado refletido da recepção dessas reações por parte do 
leitor que significativamente carregará verdadeiro sentido. Sendo 
este sentido desvinculado de fórmulas e cálculos exatos. Segundo 
Vicent Jouve (2002, p. 47):

a narratologia que se dava como tarefa descrever os pro-
cedimentos da narrativa, não tinha que ir além da instância 
narrativa. Adotando uma abordagem descritiva para o texto, 
ela o considerava um objeto acabado, apresentando um certo 
número de estruturas e técnicas perfeitamente apreensíveis 
pela análise. Tanto as noções de narrador e de narratário, na 
medida em que são implicadas pela própria existência da nar-
rativa, dependem plenamente da abordagem narratológica, 
como a ideia de um leitor implicado leva o teórico muito além 
da simples descrição.

A valoração5 que cada leitor dará à narração das impressões 
5 Falo de valoração no sentido do grau de importância dada pelo leitor ao fato 
da ação de leitura em si e não no sentido de conceito literário canônico às obras 
particularmente citadas.
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desses personagens leitores terá menor ou maior profundidade em 
proporção e concordância com o peso sociocultural que cada lei-
tor real da obra Claraboia transporta para a leitura:

quem escuta uma história está em companhia do narrador; 
mesmo quem lê partilha dessa companhia. Mas o leitor de um 
romance é solitário. Mais solitário que qualquer outro leitor 
(pois mesmo quem lê um poema está disposto a declamá-lo 
em voz alta para um ouvinte ocasional). Nessa solidão o leitor 
do romance se apodera ciosamente da matéria de sua leitura. 
Quer transformá-la em coisa sua, devorá-la, de certo modo. 
Sim, ele destrói, devora a substância lida, como o fogo devora 
lenha na lareira. A tensão que atravessa o romance se asseme-
lha muito à corrente de ar que alimenta e reanima a chama. 
(BENJAMIN, 1994, p. 213)

Em todo caso, se aquele primeiro momento da recepção, no 
modo como o sentido é exposto, não é falha e concorda com o 
entendimento de Jouve, conforme esclarecido nos parágrafos an-
teriores, a proposição de sentido dada à narração no momento do 
criar sempre se efetiva. 

Assim, quando desestruturamos capítulos como o XIV da 
obra Claraboia e percebemos explícita a tese de Soren Kierkegaard 
a respeito da ironia, de que deve ser alcançada no instante de sua 
exposição e como uma possibilidade. Neste caso, a possibilidade 
irônica sugere segundas e terceiras maneiras de contexto para dada 
situação e permite a visão dessas alternativas mesmo ao leitor de-
satento. Kierkegaard (1991, p. 220) explica que o que aparece na 
ironia:

é a liberdade subjetiva, que a cada instante tem em seu poder 
a possibilidade de um início, e não se deixa constranger por 
relações anteriores. Há algo de sedutor em todo início por-
que o sujeito ainda está livre, e é exatamente este gozo que o 
irônico ambiciona. A realidade efetiva perde em tais instantes 
sua validade para ele, que paira livre sobre ela.

Desta maneira, reação do leitor, pela experiência individual, 
poderá ser imprevisível. Isso se justifica pelo que Kierkegaard 
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(1991, p. 151) diz ainda do irônico: que este é sempre “um en-
tusiasta, só que o seu entusiasmo não produz nada, porque 
ele jamais vai além da determinação da possibilidade.”. 

A comprovação da ironia na constituição do modo de narração 
não é trabalhosa no que diz respeito a exemplos, pois a obra está 
repleta deles. Separo neste curto estudo trecho do capítulo XIV 
para vias de assentar maiores entendimentos:

Anselmo excedia-se. Tudo estaria certo se, no íntimo, não 
concordasse com a sugestão. Não reparava em que, pondo 
a questão naqueles termos, tornava mais ilógica a sua final 
aquiescência e difícil a insistência da mulher. Rosália, ofendi-
da, afastou-se. Entre os dois havia agora um pequeno espaço 
que equivalia a léguas. Anselmo viu que tinha ido longe de 
mais. O silêncio incomodava ambos. Um e outro sabiam que 
o assunto não estava liquidado, mas calavam-se: ela, pensando 
na maneira de abordá-lo outra vez; ele, procurando o meio 
de não tornar excessivamente custosa a sua rendição, torna-
da aparentemente impossível pelas palavras que pronunciara. 
No entanto, ambos sabiam, também, que não adormeceriam 
sem que a questão estivesse resolvida. Anselmo deu o pri-
meiro passo: — Bom... É um caso a ver... Mas custa-me... 
(SARAMAGO, 2011, p. 142).

Partindo do contexto pelo qual o personagem Anselmo acre-
dita que “[era] tão bom saber-se respeitado e obedecido” (SARA-
MAGO, 2011, p. 139) pelas mulheres da casa, surge a satirização 
da busca de um caminho talvez menos humilhante, na visão de 
Anselmo, de concordar com a proposta da esposa para que a filha 
tentasse a vaga de trabalho na empresa do amante da prostituta 
do prédio, algo que expressamente seria inaceitável. Isso traz re-
sultado à asserção anteriormente afirmada acerca da presença do 
conteúdo irônico.

Tendo em mente a reflexão exposta por Kierkegaard (1991, p. 
275) acerca da ironia, é possível perceber a extração de um fator 
conclusivo ou excludente para hipóteses interpretativas em dados 
trechos do texto estudado, afinal:

como um momento dominado, mostra-se em sua verdade 
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justamente nisso: que ela ensina a realizar a realidade, a co-
locar a ênfase adequada na realidade. Daqui não se segue, de 
jeito nenhum, a conclusão (...) de que se deva idolatrar a re-
alidade, ou negar que há em cada homem, ou deveria haver, 
uma nostalgia por algo mais alto e mais perfeito. Mas esta 
nostalgia não pode esvaziar a realidade, muito pelo contrário, 
o conteúdo da vida tem de ser um verdadeiro e significati-
vo momento numa realidade mais alta, cuja plenitude atrai a 
alma. Com isso, a realidade adquire o seu valor, não como um 
purgatório – pois a alma não deverá ser purgada de modo a, 
digamos, sair desta vida totalmente nua, branca e despojada 
– mas sim como história, na qual a consciência se entrega 
sucessivamente – porém de tal modo que a felicidade não 
consiste em esquecer tudo isso, mas em permanecer presente 
aí. (...) Pode então ser verdade quando o romantismo suspira 
por algo de mais alto; (...) Na medida que a ironia é domina-
da, ela não mais crê, como certas pessoas bem avisadas, que 
sempre deve haver alguma coisa escondida por trás; mas ela 
também impede toda idolatria do fenômeno e, como ela en-
sina a respeitar a contemplação, assim também salva daquela 
prolixidade que acha que para fazer uma exposição sobre a 
história universal, por [exemplo], se precisaria de tanto tempo 
quanto o mundo teve para vivenciá-la.

 Vale ressaltar que toda referência à família de Anselmo, bem 
como a correlação com a prostituta citada e o amante se resume 
em uma total relação irônica da exposição da condição orientada 
à mulher naquele período e dos traços desviantes da mesma pos-
tura. A mulher que enfrenta e se submete ao mesmo tempo, que é 
sustentada por um homem, mas que não se ajoelha perante ele, o 
homem que nega força à mulher, mas precisa dessa mesma força, 
do jovem que nega a vida que lhe é oferecida pela família em troca 
de uma tal liberdade desgastada pela solidão e pela inquietação pe-
las dúvidas do amanhã e do verdadeiro sentido da vida, um sapa-
teiro humilde e nada ignorante que escolhe a vida em comum e de 
retribuição familiar, mas que sofreu pelos acertos que a vida tratou 
de firmar por ele, o recorte da violação rejeitada moralmente, mas 
não fisicamente, em suma, o relato de seis histórias que se fundem 
em uma lição de busca do sentido da vida e tentativa de fazer o lei-
tor questionar as possibilidades como confirmação da ausência de 
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verdades. Da luz no topo dessa enorme claraboia que é o amanhã: 
inesperado e mortal, certamente.

CONCLUSÃO

Esse fator universalidade no texto confronta pensamentos di-
vergentes e se desprende das normas do gênero literário ao lograr 
uma criação inovadora. Agrega o ser na reflexão do futuro e das 
possibilidades de convivência e crescimento social, como um pro-
cesso de crescimento.

Temos no texto da obra Claraboia uma jornada rumo a um 
confronto entre as ideias e pensamentos divergentes. Esta propo-
sição indica um retroceder para si, para o individual, com o intuito 
de alcançar a noção da espécie de uma moral flexível ao interesse 
do meio, que cede ao peso das determinações do mundo, da his-
tória. Por esse caminho justifica-se a ultrapassagem da fronteira 
do gênero literário narrativo ao dramático, conforme indicado no 
decorrer deste estudo. 

Dos limites entre ficção e crítica, não se trata de um simples 
método em substituição aos modelos existentes, mas talvez da 
intenção de introduzir a crítica ao texto ficcional. Deste modo, 
colocou crítica, literatura e história em conjunto para questionar 
seus discursos. 

Ao leitor ideal cabe a concretização do sentido profundo da 
obra, para que a mesma alcance uma consideração que tomo a 
liberdade de comparar com as intenções de Sócrates, de quando 
este causava a troca de questionamentos e o refletir, estimulando, 
conscientemente ou não, a capacidade de extrair ideias da própria 
consciência, provando o verdadeiro sinal de inteligência. 
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VIOLÊNCIA E MEDO DA SOLIDÃO EM TEXTOS 
ESCOLHIDOS DE MIA COUTO E LOBO ANTUNES

Francisca Kellyane Cunha Pereira1

INTRODUÇÃO

No presente artigo, pretendemos estabelecer uma comparação 
entre personagens femininas da crônica de Lobo Antunes, As Pa-
lavras Cruzadas no Jornal (1998), e do conto de Mia Couto, Os Ne-
gros Olhos de Vivalma (2014). Apesar das diferenças de estilo entre 
os autores, uma temática em comum perpassa suas obras: a das 
mulheres que sofrem relacionamentos abusivos e, quando aban-
donadas, seguem fingindo que seus companheiros ainda estão no 
lar desfeito.

A obra de Lobo Antunes se volta para temáticas humanas e 
universais, com personagens fragmentados e linguagem que parece 
reduplicar suas vidas íntimas. Aparecem malogros e angústias vi-
venciais que podem ser sentidas por qualquer pessoa, em qualquer 
lugar. Por sua vez, Mia Couto insere o leitor nas savanas africanas, 
onde os mitos e lendas moçambicanas recebem um tratamento 
universal. O referido autor faz um jogo duplo de regionalização e 
universalização. A partir da focalização da tradição, surgem perso-
nagens que nos fazem questionar problemas humanos. As mulhe-
res de Mia Couto merecem um estudo especial, pois, ou aparecem 
como entes poderosos, que guiam e tomam as rédeas da narrativa, 
ou como vítimas passivas de abusos, violências e estupros. 

A solidão é vista com negatividade, uma vez que nos diz que 
algo não está indo bem no relacionamento ou na percepção sobre 
ele. É definida como uma falha nas relações interpessoais. Nos 
dois textos analisados, além da separação física dos casais, per-
cebemos que as personagens femininas já eram solitárias quando 
casadas. Vemos, primeiramente, uma solidão emocional, em que 
o contato com o outro não é significativo. Cristina, personagem 
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários da Universidade 
Estadual de Feira de Santana.
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de Lobo Antunes, e Vivalma, personagem de Mia Couto, repre-
sentam a mulher em condição de vulnerabilidade, fragilidade e 
dependência.

As personagens inserem-se nas comunidades portuguesa e 
moçambicana, patriarcais e falocêntricas, sendo difícil para elas 
serem sozinhas e carregarem o estigma de abandonadas. Por isso, 
ambas mentem ao afirmarem que ainda continuam casadas. Pare-
ce-lhes melhor seguir fingindo que são casadas, apesar de solitárias 
ou sofrendo violência, do que seguir em frente sem um homem ao 
lado. Baumam (2004, p. 21) nos diz que: “Perder um marido não 
é o fim do mundo. Maridos, mesmo na Grécia antiga são apenas 
temporários. Perdê-los é, sem dúvida, doloroso, mas tem cura.” 
Cristina sabe que há uma cura, que poderia viver sem o seu marido, 
mas se nega a aceitar a atual situação. Vivalma, por sua vez, não 
quer que outras pessoas saibam de seu abandono, por vergonha 
ou medo.

Analisando as duas personagens, são observáveis semelhanças 
no comportamento submisso, no medo de estar sozinha e no fin-
gimento que seus companheiros permanecem no lar. As diferen-
ças se dão pelo fato de Cristina ser solitária ainda no casamento, 
e Vivalma sofrer violência física, constantemente. Além disso, o 
marido de Vivalma regressa ao lar, continuando a mesma violência 
de antes, enquanto na crônica de Lobo Antunes, fica subentendido 
que, se houvesse retorno, seria para a mesma convivência vazia. 
As duas mulheres, em sociedades tão distantes, compartilham a 
submissão aos códigos sociais, vendo como “destino” suas infeli-
cidades conjugais. 

SOLIDÃO E LITERATURA

Trataremos por solidão a ausência do sentimento de “perten-
cimento”, de intimidade ou proximidade entre as pessoas. Na era 
do “amor líquido”, aumenta-se a sensação de solidão daqueles que 
não partilham os códigos vigentes. Para Hinde (1997, p. 245), é 
na presença do outro que nos identificamos, estabelecemos rela-
ções de completude das diferenças e partilha das similaridades. O 
problema é quando essa relação de reciprocidade não se realiza, 
tornando o ser humano frágil, vulnerável e dependente. Não há 
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um tipo de solidão, ela pode surgir de várias formas:

A solidão pode ser circunstancial, desenvolvida ou interna. 
Além disto, a diferença entre ser sozinho e estar sozinho tem 
fronteiras tênues que dificultam a compreensão da experiên-
cia de solidão, aliado ao fato de ser considerado um fenôme-
no exclusivo da esfera privada. A solidão não se compartilha, 
ela também é solitária por não entendermos como parte da 
vida social. Todavia, os sentimentos não podem ser descola-
dos do social, pois é neste campo que a solidão se manifesta 
com suas estratégias de manutenção ou de transformação. 
(DORNELAS, 2007, p. 264)

Também o peso da solidão parece maior sobre as mulheres, 
sendo a esfera dos sentimentos e relacionamentos, culturalmente, 
considerada feminina. Não é a condição de mulher que propicia a 
solidão, mas a maneira como se relaciona consigo e com o mundo 
(DORNELAS, 2007, p. 264). Normalmente, as expectativas con-
servadoras podem criar o desamparo de não corresponder aos ide-
ais de relacionamento. Vale lembrar que os dois autores em estudo 
trazem obras em que homens sofrem por suas companheiras, mas, 
esse trabalho irá enfatizar a questão da mulher, por isso o corpus se 
refere apenas a personagens femininas.

A abordagem da solidão em textos literários não é novidade, 
Kafka, Albert Camus, Clarice Lispector e outros grandes escrito-
res já buscavam traduzir esse sentimento em seus escritos. Aqui, 
iremos analisar dois textos que contemplam a solidão da mulher 
acompanhada e do medo de ser sozinha. Além do sentimento de 
solidão propriamente dito, as questões sociais também entram em 
debate, pois, não é fácil para uma mulher não ter um homem ao 
seu lado em uma sociedade patriarcal.

A literatura contemporânea se volta para temáticas que perpas-
sam a vida e anseios dos homens em diferentes lugares e culturas. 
Para Derrida (2014, p. 44), um texto literário desestabiliza ou ques-
tiona, às vezes, de forma mais profunda e severa que outros textos. 
Essas obras trazem um questionamento e uma reflexão sobre a 
sociedade em que vivemos. Agambem (2009, p. 62) nos diz que 
contemporâneo é aquele que não se deixa cegar pelas luzes de seu 
tempo e consegue entrever sua obscuridade. Lobo Antunes e Mia 
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Couto tratam de temáticas incômodas, trazendo à luz problemas 
deixados no escuro contemporâneo.

A seguir, a temática da solidão na crônica de Lobo Antunes, 
As Palavras Cruzadas no Jornal, e no conto de Mia Couto, Os Negros 
Olhos de Vivalma, é abordada por duas mulheres que, apesar de 
abandonadas pelos companheiros, seguem vivendo como se eles 
continuassem no lar. As mulheres desses textos, pertencentes às 
sociedades patriarcais e falocêntricas, sentem o medo de serem 
mulheres sozinhas. Mais que o desconforto de um relacionamento 
ruim, parece pior estarem desacompanhadas. 

CRISTINA E A SOLIDÃO NO CASAMENTO

Com um estilo expressionista, rico em metáforas, incisivo e 
ácido, o autor de Os cus de Judas (1979) traz uma escrita vigorosa, di-
reta e crítica, que não cede perante imagens desagradáveis. Segun-
do Massaud Moisés (1994, p. 256), Lobo Antunes traz persona-
gens falhos, que vivem em um mundo desconcertante e decadente. 
Seus personagens estão presos no cotidiano estagnado, anestesia-
dos com álcool ou com a própria miséria. Sua linguagem clínica 
faz uma radiografia da realidade portuguesa contemporânea. 

A obra antuniana requer uma readaptação do leitor, um reajus-
te das técnicas habituais de leitura. Suas temáticas são universais e 
humanas, retratando uma realidade social cujas fronteiras espacio-
-temporais se diluem (ARNAUT, 2009, p. 46). São temas recor-
rentes na obra de Lobo Antunes: O desmembramento familiar; a 
erosão das relações, frustrações relacionais, as vivências penosas e 
as enfermidades afetivas. As personagens femininas denunciam e 
evidenciam a carga disfórica patente nas relações homem-mulher.

O que inquieta o leitor é o fato das cenas se iniciarem com 
banalidades e acontecimentos cotidianos. A partir daí, é possível 
enxergar as relações corrompidas, a infelicidade e solidão das per-
sonagens, como nos confirma Ana Paula Arnaut (2009):

Cumpre assinalar, a propósito, que os vários tipos de inquie-
tações, de mágoas, de ameaças, de conflitos – de violências, 
em suma – que compõem o universo romanesco se tornam 
mais assustadoras se tivermos em mente que tudo parte de 
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“um cenário sólido”, de “uma base real”, em que “A casca 
são pessoas que eu conheço, como as casas, como as ruas”, 
depois vestida “por dentro e por fora conforme me apetece”. 
(ARNAUT, 2009, p.48)

A crônica de Lobo Antunes é contada em primeira pessoa por 
Cristina, mulher submissa que faz de tudo para agradar seu mari-
do, Renato. Ela cozinha, limpa, se arruma, mas nada é suficiente 
para satisfazer seu companheiro. Cristina buscava agradar seu es-
poso para tentar fugir da solidão. Renato se perde na leitura do 
jornal e ignora a sua presença, irrita-se com a frieza do jantar, com 
a falta de assunto e a maneira que sua mulher se arruma. Quando 
sai de casa, irritado com a esposa, ele volta apenas para pegar o jor-
nal que esqueceu, mostrando, mais uma vez, a falta de importância 
que a mulher tem frente ao banal objeto. A indiferença de Renato 
e a solidão de Cristina são latentes, como no trecho a seguir:

Eu no quarto a maquilhar-me, a mudar de vestido, a pôr sal-
tos altos, a passar a escova no cabelo, a parar no umbral para 
o Renato ver e o Renato
- Essa saia é horrível já te expliquei mais de quinhentas vezes 
que essa saia é horrível
Eu a começar a chorar, a esconder a cara com a mão e o Re-
nato a levantar-se, a procurar as chaves do carro, a regressar 
para levar o jornal que esquecera, o Renato da porta
- Mulheres neuróticas em lágrimas por tudo e por nada não 
aturo (LOBO ANTUNES, 1998)

Cristina sente falta de alguém para cuidar, negando-se e fingin-
do para outras pessoas que nada aconteceu e que Renato voltará 
para casa. Nessa crônica, percebemos o medo da personagem de 
estar sozinha, de não ter um companheiro para tomar conta: “(...) 
falta-me alguém de quem possa tomar conta, para quem cozinhar, 
para quem pedir à mulher-a-dias para engomar as camisas para 
além de me custar admitir que ele não volta...” (ANTUNES, 1998, 
p. 243). Cristina é uma dona de casa que, apesar do seu relaciona-
mento solitário e da falta de atenção de seu marido, tem medo de 
estar só. A solidão lhe fere mais que o desprezo, por isso, segue 
fingindo que ele continua no lar: “de modo que há dois meses a 
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solidão é um bocado difícil” (ANTUNES, 1998, p. 243).
A solidão da mulher de As palavras cruzadas do jornal se dá des-

de o casamento. Ainda casada, não tinha com quem conversar ou 
dividir algo, pois, seu marido estava absorto no jornal. O próprio 
título da crônica já insinua que são duas vidas cruzadas, seguindo 
uma para cada lado e não na mesma direção. O sentimento de 
solidão recai, nesse caso, sobre a mulher, pois, geralmente, é essa 
que busca a completude no relacionamento, como nos diz Braga 
(2007):

As personagens mulheres descritas nas crônicas de Lobo An-
tunes parecem estar insistentemente, apesar das frustrações, 
em busca de um homem que possa salvá-las de se haver com 
a solidão. (...) A falácia de que o amor pode trazer a com-
pletude é apontada por Lobo Antunes, assim como o é pela 
psicanálise, como mais insistente no imaginário das mulheres. 
(BRAGA, 2007, p. 121)

Percebe-se a crítica no fato de Cristina saber que sua vida pode 
seguir em frente, que ela pode fazer outras coisas, mas, prefere es-
perar que Renato volte, não querendo admitir que foi abandonada. 
A ironia se dá inclusive na esperança do retorno de seu marido, 
pois quando ela o imagina voltando é com uma pergunta banal e 
distante: “Mudaste a botija de gás?” (ANTUNES, 1998, p. 243), 
seguindo a mesma relação vazia que tinha antes.

VIVALMA: VIOLÊNCIA E SOLIDÃO

“Com a fragilidade de um riso 
enfrentei ruínas e derrotas 
e apenas a vida, calada, me calou.
(...)
Deixo-me, 
mulher que quase foi, 
à mulher que nunca fui”
(COUTO, 2011)

Iniciando pelo trecho do poema Testamento da Mulher Suspensa, 
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de Mia Couto, do livro Tradutor de Chuvas, podemos obser-
var um pouco da capacidade desse autor em alcançar o eu lírico 
feminino. Aqui, vemos uma mulher que o Tempo tirou seus so-
nhos, não sendo mais possível outra realidade para ela. As mulhe-
res moçambicanas estão presas nesse “quase”. Não são livres nem 
quando estão sozinhas, pois se prendem às convenções sociais e 
crenças. A violência contra as mulheres é temática na Literatura, 
em discussões políticas e sociais.  As sociedades patriarcais veem 
na figura masculina uma espécie de protetor mor e o que resta às 
mulheres é a submissão e silêncio. Mia Couto dá voz às mulheres, 
pois, em palavras do próprio autor, a “sociedade vive em perma-
nente e generalizado estado de violência contra a mulher. Essa 
violência é silenciosa [...] por razões de um alargado compadrio 
machista.” (COUTO, 2011, p. 73). 

As obras de Mia Couto aparentam simplicidade na estrutura, 
são repletas de neologismos, trazem personagens que cativam o 
leitor e se referem à condição dos indivíduos no mundo. O au-
tor faz uma mistura das narrativas orais de Moçambique e temas 
que permeiam o pensamento pós-moderno (identidade, violência 
e minorias). Mia Couto vai além das questões pós-coloniais, bus-
cando temas que afetam as pessoas em todo o mundo, não apenas 
na África, “ele abriga as falas de outros espaços marginalizados 
do mundo” (GARCIA, 2013, p. 86). O conto analisado se inicia 
numa definição desalentadora, que se enquadra em Moçambique 
e em outros lugares do mundo: “Há mulheres que procuram um 
homem que lhes abra o mundo. Outras buscam um que as tire do 
mundo. A maior parte, porém, acaba se unindo a alguém que lhes 
tira o mundo” (COUTO, 2014, p. 151). 

No conto de Mia Couto, nos é apresentada a personagem Vi-
valma, uma vendedora que todos os dias apanha de seu marido, 
Xidakwa. As vizinhas se preocupam e perguntam por que Vivalma 
segue nesse suplício. Até que um dia, a vendedora aparece no tra-
balho com o olho mais machucado do que das outras vezes, “em 
estado de derrame” (COUTO, 2014, p. 153). As demais mulheres, 
com pena de Vivalma, vão até sua casa em busca de satisfação com 
seu marido. Chegando lá, percebem que Xidakwa a havia abando-
nado há tempos. Mais tarde, ele acaba sendo largado pela outra 
mulher, tendo que retornar a sua esposa original. No dia seguinte, 
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Vivalma vai trabalhar com muitos hematomas, mas com um ar de 
satisfação no rosto. Vivalma é um retrato da mulher violentada 
em um sistema patriarcal. A violência que sofre lhe parece natural:

Em silêncio, Vivalma amealhava suas razões. Não que hou-
vesse segredo: para ela, aquela era a ordem do mundo, esta-
vam-se cumprindo destinos. Nem ela nem ele teriam tempo 
para outra ocasião. O mundo dele era de outra razão, um 
confim. Ele lhe queria à razão de pontapés: Que fosse. Ela 
não tinha querer nem ser. E quem não tem vontade, não tem 
lamento. (COUTO, 2014, p. 153)

A vendedora traz um conformismo com a situação que vive e 
não busca modificações para sua vida. A mudança de sua situação 
é o que a assusta. O medo de estar sozinha era maior do que a 
dor de viver sendo espancada. O receio das pessoas saberem a sua 
condição e o medo de ser uma mulher sozinha e estigmatizada, 
socialmente, fizeram com que Vivalma fingisse que seu marido 
continuava em casa, molestando a si mesma, como ele fazia.

O conto se passa em uma sociedade machista, pois, o fato do 
marido bater na mulher não causa grande surpresa ou indignação 
nas pessoas ao redor. Isso fica claro na fala de uma das vendedoras 
ao ver Vivalma com o olho machucado: “-Você podia pedir a ele 
para variar-se: cada vez num lado, cada vez no outro” (COUTO, 
2014, p. 152). As pessoas do contexto aceitam um marido ser vio-
lento com sua esposa, interferindo apenas na extrema situação.

Quando seu marido volta para casa, Vivalma volta a apanhar. 
A satisfação que aparece em seus negros olhos se dá pelo retorno 
de seu companheiro para casa, pela não mais solidão. A liberdade 
de poder ser só e feliz vem como uma saudade do que nunca teve: 
“Se, como diz nenhuma canção, a água corre com saudade do que 
nunca teve: o total, imenso mar” (COUTO, 2014, p. 154).
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CONCLUSÃO

No século XXI, a Literatura tornou-se um canal de comuni-
cação das novas linguagens. Os textos de Lobo Antunes e Mia 
Couto mostram uma singularidade dessa escrita contemporânea. 
Dois autores, em sociedades diferentes, trazem um tema universal, 
que angustia o sujeito moderno: A solidão. 

Caracteriza-se solidão por ausência do sentimento de “perten-
cimento”, de intimidade ou proximidade entre as pessoas. Esse 
sentimento de fragilidade e incompletude recai mais comumente 
sobre as mulheres. Por questões culturais, a esfera de relaciona-
mentos e sentimentos se refere a elas. 

A literatura contemporânea se volta para temáticas que per-
passam a vida e os anseios dos homens, em diferentes lugares e 
culturas. Essas obras trazem questionamentos e reflexões sobre a 
sociedade em que vivemos. A temática da solidão, não se enquadra 
em um espaço bem delimitado, sendo um problema humano. As-
sim, Lobo Antunes e Mia Couto tratam desse tema de pontos de 
vistas diferentes, mas tocantes em qualquer leitor. 

 Foram analisados a crônica de Lobo Antunes, As Palavras Cru-
zadas no Jornal, e o conto de Mia Couto, Os Negros Olhos de Vivalma, 
nos quais duas mulheres que, apesar de terem sido abandonadas 
pelos companheiros, seguem vivendo como se eles ainda continu-
assem no lar. As mulheres desses textos, pertencentes às socieda-
des patriarcais, sentem o desespero de serem mulheres sozinhas. 

Há também diferenças, entretanto, entre as duas mulheres, 
pois, Vivalma sofre violência física e seu marido retorna, dando 
continuação ao martírio doméstico. Já Cristina não vê seu marido 
voltando para casa, mas deixa subentendido que, caso voltasse, 
seria para a mesma convivência vazia. Essas duas personagens re-
tratam as mulheres silenciadas e com medo da solidão, ou melhor, 
medo de serem mulheres sozinhas, à deriva, na própria existência.
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A LITERATURA CONTEMPORÂNEA À DERIVA 
LANÇA ÂNCORA NA TRADIÇÃO: UMA VIAGEM À 

ÍNDIA E OS LUSÍADAS

Kim Amaral Bueno1

A literatura é sempre re-escrita. Há muito os estudos críti-
cos discutem os “empréstimos” que grandes autores de todas as 
épocas tomaram de seus predecessores – mais ou menos incons-
cientes, mais ou menos conscientes de tal feito. Dos clássicos 
da Grécia Antiga às vanguardas, a ideia de literatura se renovou 
em múltiplas formas cujas temas parecem não variar muito, de 
modo que não haja nada de novo debaixo do sol brilhante da arte 
que seja tão novo que já não tenha sido exibido no museu das 
grandes novidades da própria humanidade. 

Nesse sentido, é impossível não pensarmos em críticos li-
terários como o norte-americano Harold Bloom e seu canônico 
ensaio A angústia da influência (BLOOM, 2002); e, nos estudos 
sobre “autores críticos” da pesquisadora brasileira Leyla Per-
rone-Moisés em suas Altas literaturas (PERRONE-MOISÉS, 
1998). Tais obras, para além de estabelecer juízos de valor no 
decorrer da história literária, declinam uma cadeia de emprésti-
mos e contaminações entre criadores, demonstrando que as fon-
tes da tradição são inesgotáveis e que os câmbios entre autores 
do passado e do presente se dão em fluxos nem sempre lineares 
e óbvios. A firmação de Harold Bloom de que “o significado de 
um poema só pode ser outro poema” (BLOOM, 2002, p.142) 
conecta a produção e a leitura dos objetos da criação literária 
numa cadeia crítico-criativa em que “todo poema é uma inter-
pretação distorcida de um poema pai” (BLOOM, 2002, p.142), 
do modo que a “angústia” de tal “influência” jamais será exorci-
zada pelo poema gestado, mas apenas por ele reencarnada: “um 
poema não é uma superação de angústia, mas é essa angústia” 
(BLOOM, 2002, p.142 – grifos meus) . A segunda “proposição 

1 Doutor em Literatura Comparada pela UFRGS. Professor no IFSul.
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revisionária”2 descrita por Harold Bloom, “Tessera, completude 
ou antítese”3, é interessante para refletir sobre a forma como Ta-
vares se relaciona com tradição através de sua Viagem à Índia, 
sobretudo em relação a Camões. De acordo com tal proposição, 
“o poeta de qualquer cultura de culpa [...] é obrigado a aceitar 
a falta de propriedade na criação, o que significa que tem de 
aceitar também um fracasso na adivinhação, como a primeira de 
muitas pequenas mortes que profetizam uma final e total extin-
ção” (BLOOM, 2002, p.115). A “angústia” que se desvela nas 
páginas iniciais de Uma Viagem à Índia em relação à cultura 
ocidental através da obcecada sucessão de negações encontra 
sua conformação máxima na própria estrutura do texto, que re-
plica, ao mesmo em que desconstrói, Os Lusíadas. Tavares (e/
ou a sua entidade enunciativa), esse poeta posterior, dono de um 
poema posterior, necessitada matar o “pai” – entidade psicanalí-
tica que se encarna na tradição e assombra o filho angustiado –, 
porque percebe que “sua palavra não é sua apenas, e sua Musa 
já se prostituiu com muitos antes dele” (BLOOM, 2002, p.109).

Leyla Perrone-Moisés, discorrendo sobre a abordagem crí-
tica elaborada por alguns importantes autores modernos sobre 
seus predecessores, constata algo parecido com o que postula-
ra Harold Bloom, e fornece interessante indício de semelhante 
postura (crítica) na pós-modernidade, de modo que “o exame 
dos padrões sobre os quais se esteiam as escolhas dos escrito-
res-críticos modernos levará a uma discussão sobre a questão 
dos valores na pós-modernidade” (PERRONE-MOISÉS, 1998, 
p.16). Destacando o fato de que a modernidade acolhe intima-
mente o conceito de “projeto, que implica a questão da escolha 
e do valor” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p.16), a autora lembra 
2 São seis as “proposições” oferecidas por Harol Bloom: Clinamem ou Apropriação 
Poética; Tessera ou Completude e Antítese; Kenosis ou Repetição e Descontinuidade; 
Daeminização ou o Contra-Sublime; Askesis ou Pergação e Solipsismo; e, Apophrades 
ou o Retorno dos Mortos. Cf.: BLOOM, Harold. A angústia da influência; trad. 
Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Imago, 2002.
3 “Na tessera, o poeta que vem depois proporciona o que sua imaginação lhe diz 
que completaria os de outro modo truncados poema e poeta precursores, uma 
completude que é tanto apropriação quanto o é um desvio revisionário. Tomo o 
termo tessera do psicanalista Jacques Lacan, cuja própria relação revisionária com 
Freud pode ser dada como um exemplo de tessera.” (BLOOM, 2002, p.114 – grifos 
do autor)
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que a pós-modernidade, em oposição, exerceria um poder de 
anulação dessas instâncias valorativas devido a sua recusa a uni-
dade, a homogeneidade, a totalidade, a continuidade histórica e 
a metanarrativa, “torna[ndo] a teoria e a crítica improcedentes” 
(PERRONE-MOISÉS, 1998, p.16). Entretanto, ocorre parado-
xal movimento, uma vez que, no presente, “o julgamento con-
tinua a existir, na medida em que esses contravalores tendem a 
positivar-se (em oposição aos valores da modernidade) e a ser-
vir de base ao estabelecimento de novos cânones” (PERRONE-
-MOISÉS, 1998, p.16). Acredito ser possível afirmar que, pelo 
menos em relação ao caso de Tavares, os “cânones” não são tão 
“novos” assim. Conferindo “o cânone dos escritores-críticos” 
trazidos pela autora, e o comparando a um possível mapeamen-
to, dentro da obra de Tavares, dos escritores a que ele credita in-
fluência sobre sua estética, há inúmeras “reincidências”, nomes 
que permanecem em alta cotação na “bolsa de valores literária” 
na passagem do século XIX para o XX, e deste para o XXI. Tais 
nomes, como os de Homero, Dante e Joyce, são importantes 
para a leitura de Uma Viagem à Índia, obra fortemente metali-
terária, em que Tavares confirma a hipótese de Perrone-Moisés 
de que “a história literária [...] é sempre função de leitura, isto é, 
presentificação valorativa do passado” (PERRONE-MOISÉS, 
1998, p.39). Neste quadro de re-leitura crítica, Luís de Camões 
se sobrepõem dentro do mural-mosaico elaborado por Tavares 
com os estilhaços de milhares de objetos-textos de que ele dis-
põe. 

Para além da análise disciplinar e sistemática da crítica e da 
teoria literária sobre o conceito de intertextualidade, parece-me 
incontornável não pensar em Borges (citado tanto por Bloom 
quanto por Perrone-Moisés nos estudos que mencionei), autor 
de tamanha sagacidade metaliterária, e na grande lição que se 
extrai de Kafka e seus precursores (BORGES, 2007), de que 
“no vocabulário crítico a palavra precursor é indispensável, mas 
seria preciso purificá-la de toda conotação de polêmica ou ri-
validade. O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu 
trabalho modifica nossa concepção do passado, assim como há 
de modificar o futuro” (BORGES, 2007, p.130). Dentro do uni-
verso ficcional borgiano, seu Pierre Menard, autor do Quixote 
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(BORGES, 2015), para além de sua “obra visível” (BORGES, 
2015, p.35 – grifos do autor) elencada em ordem cronológica 
pelo narrador do conto, compõe outra, “a subterrânea, a intermi-
navelmente heroica, a sem-par” (BORGES, 2015, p.37): o pró-
prio Quixote, que não seria “outro Quixote [...] mas o Quixote”. 
Como sabemos, Pierre Menard não desejava “uma transcrição 
mecânica do original; não se propunha a copiá-lo. Sua admirá-
vel ambição era produzir páginas que coincidissem – palavra 
por palavra e linha por linha – com as de Miguel de Cervantes” 
(BORGES, 2015, p.38). Podemos supor que as mutações sofri-
das pelo Quixote dependem, sobretudo, da leitura de Menard da 
obra de Cervantes, marcadas pelo seu tempo histórico e pela sua 
concepção de mundo, afinal “ser, de alguma forma, Cervantes 
e chegar ao Quixote pareceu-lhe menos árduo – por conseguin-
te, menos interessante – que continuar sendo Pierre Menard e 
chegar ao Quixote através das experiências de Pierre Menard” 
(BORGES, 2015, p.39).

Tais questões são amplamente refletidas em Uma Viagem à Índia 
(TAVARES, 2010) bem como por toda a produção de Gonçalo M. 
Tavares, que, assim como Pierre Menard, “enriqueceu mediante 
uma técnica nova a arte detida e rudimentar da leitura: a técnica do 
anacronismo deliberado e das atribuições errôneas” (BORGES, 
2015, p.44). Os Lusíadas (CAMÕES, 2011)foram reescritos, “linha 
por linha, palavra por palavra”, por Tavares, servindo de hipotex-
to imediato para a (anti)epopeia em questão. Mas não só a obra 
de Camões lhe foi alimento transtextual. A dicção do narrador/
sujeito poético de Uma Viagem à Índia e a posição do protagonista 
Bloom dentro do narrado/poetizado me faz recordar o conto de 
Sérgio Sant’Anna “Uma visita, domingo à tarde, ao museu”, do 
livro Notas de Manfredo Rangel, repórter (a respeito de Kramer) (SAN-
NT´ANNA, 2007) de 1973, no qual o narrador, enunciando um 
“nós” referente ao grupo em visita ao museu, descreve tudo o que 
ali viram, item por item, num panorama afoito e distraído de toda a 
cultura ocidental, de “uma urna chinesa do período do neolítico [à] 
Lata de sopa, de Andy Warhol” (SANNT´ANNA, 2007, p.67-68). 
Ao final da extenuante visita, o grupo composto por “cinco ve-
lhas americanas; um japonês de gravatinha-borboleta; um francês 
[...]” (SANNT´ANNA, 2007, p.67-68) debruça-se cansado sobre 
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uma amurada de mármore numa varanda entre dois corredores. 
O texto, que duplica os parágrafos finais, insinua uma parede de 
espelhos fixada em frente a esta amurada sobre a qual o grupo 
se debruça, permitindo-lhe se contemplar, numa provável alusão 
às obras do norte-americano Dan Graham. O narrador encerra o 
conto afirmando que “nós estávamos ali, na varanda quadrada [...] 
olhando para eles, a olhar-nos, olhando para eles, a olhar-nos...” 
(SANNT´ANNA, 2007, p.67-68).  Ou seja, apenas restou a inércia 
e a incompreensão do presente após a extenuante re-visitação do 
passado, como quem se pergunta: “e agora?” (ANDRADE, 2012, 
p.287-289).

E agora? Bloom, o de Tavares, também está sozinho no escuro 
qual bicho-do-mato, sem teogonia nem parede nua para encostar, 
e imagina encontrar na sua “fuga” para a Índia “sabedoria e esque-
cimento”, como se de fato houvesse um cavalo preto para fugir a 
galope, mas não há: se o sujeito poético moderno de Drummond 
já demonstra grande prostração frente às impossibilidades da vida, 
o narrador/sujeito poético de Tavares, “pós-moderno”, acentua 
as mesmas questões já tratadas pelo poeta brasileiro no final da 
primeira metade do século XX, porém com uma dose elevada de 
apatia (de “melancolia contemporânea”?) que arrefece a grande 
questão: “e agora?”. Para a personagem de Tavares, parece não 
fazer diferença os rumos da viagem a qual se propõe, muito menos 
o fato de que não há como fugir dos problemas (do parricídio, da 
morte da mulher amada, do tédio), porque tudo isso o acompanha 
o tempo todo em sua viagem – durante a qual tais sofrimentos 
serão acentuados –, mas também nada parece importar. 

O nome da personagem de Tavares foi extraído do Ulysses 
(JOYCE, 2012), obra profundamente intertextual, marco do alto 
modernismo no campo das artes. Ele é “acima de tudo [...] a his-
tória de Leopold Bloom. Um homem comum, sem maiores atra-
tivos, mas ao mesmo tempo, e talvez precisamente por isso, um 
homem absolutamente singular”  (GALINDO, 2016, p.18), como 
afirma Eduardo Galindo em sua “visita guiada” ao Ulysses, que, 
como leitor/tradutor/crítico, instiga e auxilia o leitor menos afeito 
às artimanhas deste labirinto intertextual a nele deambular, mes-
mo que seja mais ou menos aos moldes do narrador do conto de 
Sant´Anna. As andanças deste homem pela cidade ao longo de 
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um dia são regidas em boa medida pela dupla tensão entre voltar 
rapidamente para casa e impedir o iminente adultério de Molly, ou 
“manter-se longe e deixar que o inevitável aconteça, sem no en-
tanto querer olhar tão cedo nos [seus] olhos” (GALINDO, 2016, 
p.20). Sobre a relação do texto de Joyce com o texto homérico, 
Galindo afirma que o irlandês,

ao mesmo tempo confere uma automática significação míti-
ca a cada pequeno gesto de Leopold Bloom [...], transforma 
cada detalhe daquele dia minuciosamente descrito numa ree-
dição de uma das mais célebres histórias que já foram conta-
das e, num definitivo golpe de mestre, como que contamina 
de contemporaneidade e prosaísmo aquele mesmo registro 
mítico e épico. (GALINDO, 2016, p.39)

Ulisses é figura recorrente em importantes autores portu-
gueses. Paola Mildonian (MILDONIAN, 2002), mapeando tal 
figura pela poesia portuguesa, destaca escritores como Fernando 
Pessoa, Miguel Torga, Sophia de Mello Breyner e Manuel Alegre. 
Destes, Fernando Pessoa me parece importante para a leitura de 
Uma Viagem à Índia que realizo. Mildonian afirma, sobre o poema 
“Ulisses”4, de obra Mensagem (PESSOA, 2013) que seus oximoros 
constituem o paradoxo mitológico modelar da poesia portuguesa 
contemporânea (MILDONIAN, 2002, p.252),: “O mito é o nada 
que é tudo” – verso emblemático que sentencia uma espécie de 
completude da lacuna histórica/lacuna existencial por meio de 
energia fantasmagórica, a emergência de uma ausência como se 
ela fosse capaz de, aí, estar. A ideia de desterro, de retorno, de uma 
presença constituída pela pua ausência, associa o mito grego ao 
lendário Rei D. Sebastião, referência histórica ainda mais explícita 
em outros poemas do livro. Deslocando a perspectiva poética da 
realeza para os navegadores, lembramos do célebre poema “Mar 
português”, que também alude à ausência provocada pela viagem, 
às inevitáveis perdas para a obtenção de novas conquistas, numa 
4 Ulisses // O mito é o nada que é tudo. / O mesmo sol que abre os céus / É um 
mito brilhante e mudo — / O corpo morto de Deus, / Vivo e desnudo. // Este, 
que aqui aportou, / Foi por não ser existindo. / Sem existir nos bastou. / Por 
não ter vindo foi vindo / E nos criou. // Assim a lenda se escorre / A entrar na 
realidade, / E a fecundá-la decorre. / Em baixo, a vida, metade / De nada, morre. 
(PESSOA, 2013, p.41)
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espécie de reverberação camoniana da voz do Velho do Restelo 
com seus vaticínios sobre a empresa das navegações. 

A viagem da personagem tavariana é marcada pela busca de 
“sabedoria e esquecimento”. Tais elementos de busca parecem 
já estarem contidos explicitamente na fala do Ulisses de Dante – 
no canto XXVI do “Inferno” de A divina comédia (ALIGHIERI, 
2014) a oitava vala, dos “maus conselheiros”, em que a persona-
gem “conta a sua última viagem”5 –, porém com algumas diferen-
ças essenciais em relação aquilo Bloom pretende ao longo de sua 
empreitada. Ulisses, em Dante afirma que nada pode ser maior do 
que o seu desejo de “conhecer o mundo, / e dos homens os vícios 
e o valor” (ALIGHIERI, 2014, p.196); os homens, para ele, não 
foram “feitos pra viver quais brutos, / mas pra buscar virtude e sa-
piência” (ALIGHIERI, 2014, p.197) , isto é, a sabedoria desejada 
pela personagem se dará pelo acúmulo, pelas aprendizagens que a 
viagem lhe garantirá. Em movimento contrário, Bloom, ao desejar 
também a busca de sabedoria, pretende o fazer através da perda, 
do esquecimento: viajar não para “acumular”, mas para “perder”. 

Entre as “perdas” pelo caminho do protagonista, quem muito 
“ganha” com esta viagem é o leitor. Uma “dupla viagem”, como 
aponta Eduardo Lourenço: aquela da personagem em direção à 
Índia, mas também aquela da literatura contemporânea em dire-
ção à tradição. Deslocamento errático, as paragens são múltiplas: 
a Europa, Joyce, Homero, o Ocidente, o Oriente, a Índia, e, en-
fim, Os Lusíadas. Aportada no texto camoniano, a (anti)epopeia 
de Tavares a percorre detalhadamente, mimetizando sua forma, 
ironizando seu conteúdo, subvertendo sua grandiloquência. Seus 
episódios e personagens são re-visitados um a um. Por exemplo: 
Vênus é muitas vezes aproximada a uma prostituta; Inês de Castro 

5 […] Quando // decidi que de Circe me afastasse, / que um ano me enleou lá 
por Gaeta, / antes que Enéas assim a nomeasse, / nem de filho ternura, nem afeta 
/ pena do velho pai, nem justo amor / que alegria Penélope dileta, // em mim 
puderam vencer o fervor / que me impelia a conhecer o mundo, / e dos homens 
os vícios e o valor; // e me atirei ao mar aberto e fundo, / com um só lenho e 
a pequena companha / que inda era o meu haver fido e jucundo. // [...] // ‘Ó 
irmãos’, disse eu, ‘que por cem mil, vencidos, / perigos alcançastes o Ocidente; 
/ a esta vigília dos nossos sentidos, // tão breve, que nos é remanescente, / não 
queiras recusar esta experiência / seguindo o Sol, de um mundo vão da gente. // 
Considerarei a vossa procedência: / não fostes feitos pra viver quais brutos, / mas 
pra buscar virtude e sapiência.’ (ALIGHIERI, 2014, p.196-197).
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e sua tragédia é convertida em Mary e a indisposição do pai do 
protagonista em aceitar o amor do casal; a guerra, como a Batalha 
de Aljubarrota e a conquista de Ceuta, é reduzida aos dilemas in-
dividuais do sujeito; o Velho do Restelo é convertido a uma “velha 
qualquer” que faz exortações sobre as relações humanas; os “Doze 
de Inglaterra” são lidos através de doze homens comuns, que, am-
biguamente, sugerem defender as mesmas mulheres que violam.  
A leitura de Uma Viagem à Índia, de Gonçalo M. Tavares, trans-
porta o leitor para âmago da literatura universal, com sua intensa 
cadeia transtextual. A relação com tal tradição mostra-se ambígua 
ao longo do texto, quando não profundamente irônica. A sucessão 
de negações exercidas pela obra desta mesma tradição a qual está, 
indelevelmente, atrelada, não permitirá a ambas saírem incólumes, 
nem a Uma Vagem à Índia, nem mesmo à própria tradição. A via-
gem é arriscada: se não há os perigos de um mar desconhecido, 
como aqueles que povoam a realidade ficcional de Os Lusíadas, há 
os riscos de uma empresa pretenciosa que, da primeira à ultima 
página, acompanha, enfrenta, ironiza, cita, recria inúmeros “mons-
tros” da cultura ocidental.
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O HERÓI PORTUGUÊS: DA ASCENSÃO 
HISTÓRICA AO FIRMAMENTO DO MITO COMO 

PRODUTOR DE IDENTIDADE NACIONAL

Letícia de Oliveira Galvão1

INTRODUÇÃO

Se, com tempo, lêssemos algumas obras portuguesas de dife-
rentes épocas encontraremos em grande parte delas vestígios dos 
mais diversos mitos que compõem a construção deste país tão 
cheio de heróis chamado Portugal. Se para nós brasileiros, estes 
mitos parecem algo tão incompreensíveis acredite: como uma vez 
colônia, hoje ainda encontramos os resquícios deste colonizador 
aqui, inclusive vestígios de seus mitos como o Sebastianismo e o 
próprio Cristianismo que foram trazidos para cá. 

Um mito que para muitos não é um mito, o cristianismo ascen-
deu em Portugal de uma maneira absoluta, a qual vemos através do 
meio literário que resguarda a memória nacional. Sendo a religião 
que baseia grande parte da história portuguesa, vemos suas verten-
tes inclusive no mito de D. Sebastião, onde temos o rei como um 
Messias, o qual deveria salvar o povo português de todos os males. 
Além disso, trago também como exemplo, a épica Os Lusíadas, de 
Camões, onde encontramos navegantes que se intrigam em sua 
jornada conturbada, na qual apenas Deus poderia os encaminhar 
ao destino final.

O mito tende a adequar-se a realidade das experiências de um 
ser e/ou de uma determinada comunidade, onde podemos notar 
que o que é real mescla-se com o não real e produz uma estó-
ria que possibilita a todos os envolvidos uma nova perspectiva de 
pensamento que se submete a própria cultura. Sendo assim, espe-
ra-se que um mito faça parte da vida e da identidade de determi-
nado povo. 

Neste caso, observaremos nesse trabalho a poesia portugue-
1 Mestranda em Estudos da Linguagem na Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG).
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sa em dois períodos diferentes da História, notando como quatro 
autores conduzem a ideia de Saudade em suas obras rememoran-
do lendas que sem eles poderiam ter sido esquecidas no tempo, 
juntamente com isso, veremos aqui a importância do mito para 
se promover um (re) pensar sobre a própria História de Portugal, 
sem deverás duvidar de sua construção e sim, denotar a ela novos 
conceitos. 

Para tanto, as divisões a seguir contemplarão as análises do 
resgate do mito Sebastianista e do mito Inesiano a partir da pers-
pectiva da Saudade trazida por Eduardo Lourenço (o qual traz este 
elemento sob as luzes da atualidade), não deixando de destacar a 
importância dos autores aqui trazidos como exemplo para o res-
guardo de memórias tão antigas, mas que ainda trazem sentimen-
tos à população portuguesa. Deve-se ressaltar que os escritores 
trazidos não são os únicos a tratar destas narrativas, mas foram 
escolhidos devido aos séculos que os separam e o viés pesquisado.

Ainda destaco que, este texto ainda tem muito em que avançar, 
pois a mitologia do país apresentado é riquíssima, portanto espe-
ra-se que os resultados da pesquisa aqui trazidos possam ser um 
primeiro passo para tentarmos compreender a constituição nacio-
nal portuguesa. 

E assim, sem mais delongas, lhes levo a Portugal, um país re-
pleto de Saudades. 

1. O D. SEBASTIÃO, DE BANDARRA E DE PESSOA.

O mito faz parte de toda a construção do pensamento e é pro-
duzido através do contato do ser humano com sua própria realida-
de, a qual refazemos de instante a instante, pois,

O material do mito é material da nossa vida, do nosso cor-
po, do nosso ambiente; é uma mitologia viva e vital, por isso 
deve-se lidar com tudo isso nos termos que se mostram mais 
adequados à natureza do conhecimento da época. (CAM-
PBELL, 1993, p. 12)

Dessa forma, o mito é elaborado através de experiências e plu-
ralizasse através do contato com outras pessoas e outros povos, 
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portanto, não esperasse, por exemplo, que a visão referente a El-
-Rey D. Sebastião provinda dos sonhos portugueses poderia ser 
igual aos olhos dos brasileiros nordestinos, onde a lenda também 
se sobrepôs, isso se justifica pela vivência da população com o seu 
redor e, consequentemente, na forma com que ela determinam 
seus mitos. 

Dentro de Portugal, a crença de que D. Sebastião, que havia 
desaparecido durante as cruzadas, iria voltar para salvá-los não foi 
plausível, inclusive, a todos os portugueses, mas a espera se man-
teve e fez parte do desejo de grande parte do povo, que aguardava 
seu messias,

A persistência do messianismo, por tão longo tempo, é sem-
pre o mesmo na expressão, a animar a mentalidade de um 
povo, é fenómeno que, excluída a raça hebraica, não tem igual 
na história. Inserido no fundo de poesia imanente no carácter 
nacional, pode-se dizer que nele definitivamente se integrou. 
Ninguém acredita já que D. Sebastião venha a ressuscitar; 
mas, poder-se-á dizer que desapareceu de todo o sebastia-
nismo? Nascido da dor, nutrindo-se da esperança, ele é na 
história o que é na poesia a saudade, uma feição inseparável 
da alma portuguesa. (AZEVEDO, 1947, p. 7-8).

Curiosamente, como comentado acima, esta linha de pensa-
mento tinha grande embasamento sagrado, pois os portugueses 
buscaram na Bíblia o fortalecimento desta ânsia do retorno de 
Sebastião de uma guerra onde sua morte não fora testemunhada 
e por isso impossível de ser comprovada. Se o Cristianismo tem 
a necessidade de colocar Jesus como seu salvador, um ser ressus-
citado e amado pelos anjos, porque Portugal não poderia fazer o 
mesmo com El-Rey? 

Para tanto, a literatura teve grande papel para a sacralização 
deste mito, o qual podemos vê-lo fortalecido através das quadras 
de um sapateiro e poeta de rua chamado Bandarra que, mesmo 
não sendo o primeiro a escrever sobre o retorno sebastianista, por 
ser considerado um profeta pela população transformou a lenda 
em algo mais convencível,

Quando o leão Espanhol
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Vier quase a Portugal,
Háde ser nosso mal
Querer luzir como o sol.
[...]
Quando tiverem por certo,
Perdida toda a esperança,
Portugal terá bonança,
Na vinda do Encoberto
(BANDARRA, 1815, quadras 25 e 29).

Neste trecho inédito das quadras do profeta, observamos D. 
Sebastião sob o apelido de “Encoberto”, característica da crença 
popular portuguesa na qual o rei retornaria ao país para salvá-los 
do reinado espanhol através de um denso nevoeiro que em brasa 
que ascenderia e os libertaria das correntes espanholas, 

O povo começou a ver nessas quadras um aviso e uma pro-
fecia: d. Sebastião não estaria morto, apenas escondido; a fé 
dos portugueses estava sendo posta à prova. Se passassem 
pela prova, teriam de volta d. Sebastião e Portugal recuperaria 
o esplendor momentaneamente perdido. (MOISÉS, 2000, p. 
17).

Sendo assim, Sebastião tornou-se fonte do mais exacerbado 
nacionalismo já intrínseco na literatura lusitana que o protagoni-
zou até fazê-lo fazer parte da identidade e da cultura portuguesa, 
na qual “a questão de identidade é permanente e se confunde com 
a da sua mera experiência, a qual não é nunca puro dado, adquirido 
de uma vez por todas, mas o ato de querer e poder permanecer 
conforme ao ser ou ao projeto de ser aquilo que se é” (LOUREN-
ÇO, 1994, p. 9) e, enraizada em toda a sua simbologia, a estória tor-
nou-se parte da História que por vezes tenta renega-la, mas nunca 
irá esquecê-la. 

Durante as quadras escritas por Bandarra percebemos o quão 
linear o mito de Sebastião é retratado através das 47 quadras iné-
ditas que foram encontradas em 1815, nelas o autor remonta a 
estória do Encoberto desde seu desaparecimento até os resulta-
dos de sua volta reunindo, como referência, os animais símbolos 
dos reinos que tentaram “subverter” Portugal. Como sabemos, D. 
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Sebastião desapareceu ainda menino quando lutou nas cruzadas 
em favor dos interesses do clero em retomar Jerusalém, Bandarra 
retrata seu retorno como uma necessidade sagrada, comentada por 
ele como uma “ordenação provinda de Deus”,

Sonho que rebentão fontes
Da terra da Promição
E que os gallos de Sião
Vão fugir até os montes.

Não canta gallo com penna
Asaguias charão mofinas,
A serpente encrespa a clina
Porque Deos assim ordenna.
(BANDARRA, 1815, quadras 45 e 46).

Se em Bandarra e em seus escritos que permeiam o ano de 
1527, a simbologia se remetia aos brasões e seres da natureza que 
seriam empecilhos para o herói D. Sebastião, em Mensagem (obra 
escrita pela primeira vez em 1934), de Pessoa, o símbolo torna-se 
o próprio rei, no qual o autor mostra inclusive lucidez frente a 
perspectiva de um retorno do Encoberto, obviamente, devido ao 
tempo passado após a morte do herói e a construção da lenda. A 
obra de Fernando Pessoa reflete a si mesmo, sob uma perspectiva 
que ao invés de negar a lenda, a adequa há seu tempo,

A poesia de Pessoa, que vive do confronto com uma tem-
poralidade que se pode viver, mas não se pode compreender 
verdadeiramente, e a esse confronto radical deve a sua lumi-
nosa estranheza, não está menos desarmada que outras para 
decifrar ou roçar ao menos o mistério do tempo. (LOUREN-
ÇO, 1999, p. 65).

Pessoa é aquele que, para Lourenço “encarrega-se de recondu-
zir a Saudade ao seu tempo” (LOURENÇO, 1999, p. 63) em busca 
de uma reformulação do próprio mito, o qual não mais seduziria 
apenas o nacionalista, mas a qualquer ser humano que afrontasse 
a estória de Portugal, Mensagem não seria então, uma nova versão 
da épica camoniana que logo mais falaremos ou o retorno às pro-
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fecias famosas de Bandarra, mas sim uma ruptura surgida para e 
dentro da História em busca de uma identidade portuguesa pauta-
da na busca do mito original, puro.

Na obra deste poeta notamos que D. Sebastião torna-se um 
símbolo de luta e de momentos gloriosos que ficaram no passado, 
Pessoa vê neste passado sebastianista a necessidade de um retorno 
do país a ascensão que tinha naquela época, utilizando-se do mito 
para repensar o presente, onde a “hora” de novamente haver tem-
pos áureos portugueses torna-se ânsia nesses novos tempos,

Só te sentir e te pensar 
Meus dias vácuos enche e doura. 
Mas quando quererás voltar? 
Quando é o Rei? 
Quando é a Hora? 

Quando virás a ser o Cristo 
De a quem morreu o falso Deus, 
E a despertar do mal que existo 
A Nova Terra e os Novos Céus? 

Quando virás, ó Encoberto, 
Sonho das eras português, 
Tornar-me mais que o sopro incerto 
De um grande anseio que Deus fez? 

Ah, quando quererás voltando, 
Fazer minha esperança amor? 
Da névoa e da saudade quando? 
Quando, meu Sonho e meu Senhor? 
(PESSOA, 1954, p. 109)

Este poema faz parte do tópico intitulado “Os avisos”, em 
Mensagem, no qual o eu-lírico considera a si mesmo um prenun-
ciador do retorno do sebastianismo (não de forma literal e sim, 
simbólica) posterior a outros dois importantes poetas portugueses 
sendo, o primeiro, o próprio Bandarra “cujo coração / não foi 
português, mas Portugal” (PESSOA, 1954, p. 107) e o segundo, 
o Padre Antônio Vieira “este, que teve fama e à glória também 
/ Imperador da Língua portuguesa” (Idem, 1954, p. 107). Sendo 
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então, Pessoa o terceiro nome dentre os trazidos, ele seria então, a 
saudade observada sob novas lentes, onde o período de ascensão 
do país é relembrado para que, no presente e no futuro, os portu-
gueses busquem elevar Portugal a mesma glória, uma situação que 
poderia supor um vácuo entre a antiguidade e o hoje.

Seria insensato supor que entre os portugueses não se ma-
nifestasse como na humanidade, segundo Aristóteles, aquilo 
que nos eleva à dignidade humana: o apetite de saber, a pai-
xão da verdade. Mas da verdade o que mais nos fascina é a 
paixão que ela comunica e não o processo em que consiste 
a sua busca com a visão nela do que falta e não do que nela 
resplandece. (LOURENÇO, 1988, p. 50).

Nesse caso, apesar de Bandarra e Pessoa trazerem para si a 
responsabilidade de relembrarem a mitologia portuguesa, ambos 
fazem seu papel através de perspectivas diferentes. As profecias 
de meados de 1500 surgem no turbilhão da construção delas pró-
prias, nesse caso, a saudade aqui se apresenta tanto como sensa-
ção quanto como espaço intimado pela certeza do retorno de El 
Rey D. Sebastião. Já em Pessoa, Sebastião é símbolo das glórias do 
passado, as quais não surgem apenas para serem lembradas, mas 
sim para que seu sentimento não seja perdido no tempo, onde 
Portugal deve sair do “nevoeiro” onde se encontra para brilhar 
novamente através de novas vitórias permitidas por Deus, como 
afirma Moisés,

Tendo-se convencido de que Portugual – por extensão, toda a 
humanidade – atingiu o ponto máximo de decadência (“Tudo 
é incerto e derradeiro./ Tudo é disperso, nada é inteiro” [in 
“Nevoeiro”], o poeta agora afirma, categórico, “É a hora!”, 
certo de que a História humana chegou a um limiar extremo, 
prenúncio de uma reviravolta imediata. (MOISÉS, 2000, p. 
76).

Sendo assim, passaremos agora a tratar de Inês de Castro, per-
sonagem do amor trágico símbolo da mitologia portuguesa.

2. O CAMÕES, DE GARRET E A INÊS, DE CAMÕES.   
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Se você, caro leitor, chegou até aqui conseguiu percebeu que 
a perspectiva da Saudade é muito mais repleta de referências do 
que eu posso elencar nesse trabalho, esse sentimento se exprime 
na literatura portuguesa em todas as épocas, repito “todas”, pois 
esta é a verdade. 

Desde a construção de Portugal temos o mito com uma pre-
sença insurgente dentro da população lusitana, um sentimento que 
se fortaleceu e influenciou autores dos mais diversos modos. Se-
gundo Garret, nas notas escritas em seu poema Camões, 

A palavra Saudade é porventura o mais doce, expressivo e 
delicado termo da nossa língua. A ideia, ou sentimento por 
ela reportado, certo que em todos os países o sentem; mas 
que haja vocábulo especial para o designar, não sei de nenhu-
ma outra linguagem senão da portuguesa (GARRET, 1946, 
p. 189, 191).

Camões mitifica o próprio poeta sob o mesmo nome, escrito 
por Garret em exílio durante sua estadia em Paris, França, o po-
ema implora às musas gregas (para ele, elas seriam símbolos da 
Saudade) para que elas não o deixem esquecer de sua vida em Por-
tugal, desejando até mesmo lembrar dos infortúnios vividos neste 
local para que, através destas lembranças, ele possa se fortalecer 
e se tornar apenas ela, a Saudade, como Camões em sua epopeia 
Os Lusíadas. Ao observarmos os primeiros versos do poema de 
Garret observamos que o sentimento aqui proposto retrata o de-
sespero de um exilado, 

Canto primeiro, I
Saudade! Gosto amargo de infelizes,
Delicioso pungir de acerbo espinho,
Que me estás repassando o íntimo peito
Com dor que os seios de alma dilacera,
- Mas dor que tem prazeres – Saudade!
(GARRET, 1946, p. 1).

Paradoxal como é, a saudade reflete em Garret através de sen-
timentos duplos: A alegria da lembrança e a tristeza de não estar lá 
em seu local de origem; situação que reflete na busca pela essência 
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camoniana do ser escritor, na qual o mito Luís Vaz de Camões 
ultrapassa até mesmo a própria mitologia descrita por ele em sua 
epopeia. Nesse caso, chegamos a uma nova definição de Saudade, 

Floresce entre os Portugueses a saudade por duas causas, 
mais certas em nós que em outra gente no mundo; porque 
de ambas as causas têm seu princípio. Amor e ausência são 
os pais da saudade; e como o nosso natural é, entre as mais 
nações, conhecido por amoroso, e as nossas dilatadas viagens 
ocasionam as maiores ausências; de aí vem donde se acha 
muito amor e ausência larga, as saudades sejam mais certas e 
esta foi sem falta a razão porque entre nós habitassem, como 
em seu natural centro. (MELO, 1660, p. 286)

Esta citação evoca Camões, poeta português que dispensa 
apresentações, mas que trouxe para os portugueses, a obra mais 
repleta de saudades de todas através da construção mitológica dos 
navegantes portugueses que iam rumo as Índias comandados por 
Vasco da Gama. Os Lusíadas (1572) foi escrita oito anos antes da 
morte de Camões e contém passagens da estória de Portugal con-
tadas em dez cantos que enaltecem seu país e seus navegantes, 
como o grandes descobridores de terras guiados por Deus. 

Dentre as muitas opções que temos de analisar os mitos trazi-
dos nesta obra a partir da perspectiva da Saudade, focaremos em 
um bem específico que marca tanto a estória quanto a História 
Portuguesa: o mito trágico de Inês de Castro e Dom Pedro I.

Durante quase vinte estâncias, Vasco da Gama, capitão dos na-
vegantes portugueses remonta a infeliz história de Inês de Castro 
e Dom Pedro I, tendo como ouvinte o Rei da cidade de Melinde, 
no Quênia. A estória de Inês trazida por Camões sob as lentes de 
Gama é um relato dos acontecimentos que se passaram no reino 
de Portugal durante o governo de Dom Afonso, o bravo. Camões 
tenta representar esta narrativa da forma trágica trazida pelo mito: 
o amor que ultrapassa a morte; mostrando a força que este autor 
tem de fazer com que, através da leitura, o leitor sinta-a como se 
estivesse vivendo esse momento com as personagens. Além disso,

O episódio de Inês de Castro tem sido um desses não raros 
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momentos em que o mito – no dizer de Fernando Pessoa, “o 
nada que é tudo” – assume ares de fato. Destaca-se, quanto a 
isso, uma importante razão: o da imprecisão – ou precariedade 
– dos registros históricos. Sob o olhar historiográfico pouco se 
pode precisar. Parece, aliás, tratar-se de uma história que esca-
pa às abordagens da História. Muitos historiadores, inclusive, 
tentaram desmistificar, sob a luz da interpretação política, os 
amores de Pedro e Inês. A fria leitura, porém, é sempre desafia-
da por algo que parece mais forte, mais verdadeiro, sobrepon-
do-se a tudo o mais: a força poética que a tradição atribui a este 
triste episódio. (BITTENCOURT, 2007, p. 34).

Curiosamente, o mito de Inês se assemelha em muito com o 
mito de D. Sebastião, pois em ambos os casos a falta de informa-
ções da própria população levaram seu imaginário a criar, através das 
possibilidades apresentadas pelo contexto de sua época, uma estória 
consistente que as elevou a ponto de transpassar séculos e surgir na 
literatura através de autores de grande importância nacional. 

Deve-se ressaltar também, a qualidade dos heróis aqui apresen-
tados: tanto Inês quanto D. Sebastião sofreram e se elevaram graças 
às suas características, isto é, Sebastião após desaparecer foi desejado 
pelos portugueses, pois seria o grande salvador de seu país, já Inês 
morreu por amor e como tal ressurgiu (metaforicamente) como a 
rainha de Portugal, coroada por seu grande amor D. Pedro e lem-
brada por sua bondade e por sua tragédia, mesmo que muitas vezes 
esta bondade seja discutida,

Tais contra Inês os brutos matadores, 
No colo de alabastro, que sustinha 
As obras com que Amor matou de amores 
Aquele que despois a fez Rainha, 
As espadas banhando, e as brancas flores, 
Que ela dos olhos seus regadas tinha, 
Se encarniçavam, férvidos e irosos, 
No futuro castigo não cuidosos.

(CAMÕES, 1980, Canto III – Estrofe 132).

Foi a partir de Camões que Inês tornou-se parte da cultura de 
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Portugal, relembrada como mito em uma visão nostálgica trazida 
pela tradição literária que acaba por evadir o nosso presente. D. 
Pedro I coroa Inês com o desejo de vê-la resplandecer no trono, 
mas sua amada não é mais nada além de um corpo em decom-
posição. Inês, sob minha concepção, se torna assim símbolo da 
saudade, pois seu nome não pôde ser esquecido, ele se mantém em 
constância e transforma o espaço enquanto que nós, meros seres 
impostos nesta visão seja em Portugal ou não, somos obrigados a 
recorrer à lembrança para mantermos acesos os momentos áureos 
e passagens desta vida terrena, um sentimento que só se exprime 
em Saudade. 

É essa sensação-sentimento de ardermos no tempo sem nele 
nos consumirmos a que propriamente chamamos de saudade. 
Os que nunca mudaram de lugar, levados pela mão do acaso 
ou da necessidade, não sentem nostalgia dele. [...] A sauda-
de (o que mais podia ser?) é apenas isto: a consciência da 
temporalidade essencial da nossa existência (LOURENÇO, 
1999, p. 34).

E dentre as várias construções da estória de Inês dentro da 
História da literatura portuguesa, notamos em outra grande poeta 
os acalentos para a morte dessa personagem. Se em Os Lusíadas, de 
Camões temos a narrativa do mito, em Barcas Novas (1967) de Fia-
ma Hasse Pais Brandão temos os resultados da tragédia e a nega-
ção dela por D. Pedro I, onde a relutância em aceitar o falecimento 
da amada é visto a partir do poema “Inês de Manto”,

Teceram-lhe o manto
para ser de morta
assim como o pranto
se tece na roca
 
Assim como o trono
e como o espaldar
foi igual o modo
 de a chorar

Só a morte trouxe
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todo o veludo 
no corte da roupa 
no cinto justo 

Também com o choro
lhe deram um estrado
um firmal de ouro 
um corpo exumado 

O vestido dado 
como a choravam 
era de brocado 
não era escarlata
(BRANDÃO, 2006, p. 33).

Enquanto Camões remonta a tragédia de Inês, notamos nesse 
belo poema de Brandão que ela enfatiza a ideia da rainha mor-
ta, coroada e entronada, mas que não se assemelha a uma rainha 
qualquer, pois não veste uma capa escarlata como as outras que 
passaram pelo trono e, muito menos, um firmal de ouro e riquezas, 
a personagem é trazida como uma mulher infeliz e sofredora, pois 
é marcada pela irremediável Portugal com a qual lutou e perdeu, 
uma dor que é relembrada pela História e uma saudade que não 
deveria ser retornada. 

Já D. Pedro I, ao tentar fazer ressurgir sua amada como rainha, 
retrata a necessidade do retorno ao passado para manter vivas as 
memórias de alegria e triunfo, mas que como Inês, parecem estar 
perdidas no passado, ponto da autora que acaba por divergir frente 
a ideia de um Portugal a espera da nova glória (que é trazida através 
de Eduardo Lourenço), pois a Saudade aqui não é nada mais do 
que a saudade, um círculo imutável e repleto de nostalgia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da pesquisa apresentada aqui, se pôde observar como 
os mitos de D. Sebastião e Inês de Castro foram trazidos em dois 
diferentes séculos pela poesia de lusitana, sendo eles recontados 
através perspectivas diferentes. 

Nas quadras inéditas de Bandarra, escritas em meados de 1527, 
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temos El-Rey como fonte de salvação, onde a religiosidade e o he-
roísmo dele refletem na esperança de que Portugal fique a salvo 
do reino da Espanha, já em Mensagem (obra publicada em 1934), de 
Pessoa, nos deparamos com D. Sebastião como símbolo do que o 
país deveria voltar a ser, nesse caso, o poeta traz o mito ao presente 
refletindo sobre a situação portuguesa em seu contexto mais atual. 

Posteriormente, vimos que Inês de Castro era uma moça que 
teve um destino trágico graças ao amor que sentia por D. Pedro 
I, sendo retratado através dos olhares de Camões, em Os Lusía-
das (primeira publicação em 1572) como um amor que sobreviveu 
ao tempo e ressurgiu mesmo na morte, desse modo, o poeta se 
volta ao passado para manter viva na lembrança uma estória tão 
importante para a construção histórica portuguesa. Logo adiante 
relembramos a presença de Inês em Barcas Novas, obra publicada 
em 1967, tendo como autora Fiama H. P. Brandão, onde o mito 
torna-se melancolia, pois é relembrado não pelo amor, mas sim 
pela finitude, elemento que permeia um Portugal sem Saudade.

Desse modo, através dos resultados das análises podemos per-
ceber que, mesmo a mitologia portuguesa sendo tão enraizada em 
sua História, ela é vista na literatura de forma controversa e diver-
gente, entretanto, mesmo em séculos diferentes, os autores apre-
sentados tiveram a sensibilidade de trazer à memória recordações 
tão importantes para o país, mesmo que de forma peculiar como 
vemos em Pessoa e Brandão. 

Nesse caso, mesmo no século XX a lembrança pode se tra-
duzir em Saudade, uma Saudade que se reflete na vontade de re-
lembrar o passado de glória e esperança que um dia Portugal foi, 
mas que hoje parece estar apenas na memória, caracterizada por 
um passado que parece tão exilado quanto Garret em Paris, um 
português em busca de sua identidade. 

Por fim, espera-se que a pesquisa aqui apresentada tenha feito 
com o leitor possa refletir sobre a importância de se trazer à luz 
os estudos referentes a Saudade, um sentimento, que como vimos, 
está enraizado na identidade lusitana.
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SOBRE RASTOS E RUÍNAS: UMA LEITURA 
COMPARADA DE OS CUS DE JUDAS, DE 

ANTONIO LOBO ANTUNES, E TRISTANO MUORE, 
DE ANTONIO TABUCCHI

Luca Fazzini1

O seguinte texto deriva das pesquisas que desenvolvi no âm-
bito do Mestrado em Estudos Comparatistas na Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa (FLUL), dentro do qual propus-me 
investigar as representações da violência bélica e do testemunho 
nas literaturas portuguesa e italiana, numa perspetiva crítica pós 
colonial – no que diz respeito ao caso português  -  e pós-moderna, 
em relação ao italiano. A partir da bagagem teórica que sustentou 
tal pesquisa, com o artigo “Memória e trauma no romance con-
temporâneo: os casos de Itália e Portugal” pretendo discutir os ro-
mances Os cus de judas (1979), de Antonio Lobo Antunes, e Tristano 
Muore (2004), de Antonio Tabucchi, visando abordar, embora de 
forma singela, as temáticas da memória e do trauma em literatura.  

No entanto, ler e comparar estes dois  romances apresenta-se 
como um desafio ao mesmo tempo complexo e estimulante. Esti-
mulante porque as duas obras, num plano estrutural, manifestam 
numerosos pontos de contacto, que solicitam uma aproximação 
comparativa. Complexa porque tais escritas, além das explícitas 
convergências, inserem-se e refletem acerca de contextos culturais 
e históricos amplamente diferentes. Tais diferenças não podem ser 
ignoradas, pois ambas as obras alimentam-se pelo contacto cons-
tante que a escrita entrelaça com o real traumático da Guerra Co-
lonial e do vazio identitário, em Lobo Antunes; da  luta de resistên-
cia ao nazifascismo e da chamada Seconda Repubblica2 em Tabucchi. 

Por conseguinte, antes de discutir as obras, torna-se necessário 
debruçar-se um pouco sobre os contextos dentro das quais estas 
surgiram, numa panorâmica sintética que vise evidenciar a rele-
1 Doutorando no Programa em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-
Rio
2  Com a expressão Seconda Repubblica refere-se, na Itália, ao periodo histórico e 
político que vai do princípio da década de noventa (1992-1994), até a atualidade. 
A passagem esntre a Prima Repubblica e a Seconda Repubblica  foi marcada por 
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vância e o impacto que a publicação dos romances teve dentro dos 
respetivos contextos. 

Em Portugal, o ano de 1974 – com o fim da Guerra na África 
e da ditadura  -  marcou de facto o principio de uma época nova, 
caraterizada pela democracia (1974), pela adesão à CEE (1986) e 
à chamada Zona Euro (1999), pela entrega de Macau (1999). Uma 
época que pode ser considerada menos “atlântica” e mais “euro-
peia”, pois significou a conclusão da longa tradição marítima lusi-
tana, ou seja, de uma das ideias considerada por Jacinto do Prado 
Coelho das mais tenazes da cultura portuguesa. Citando Coelho: 
“o eixo da vida histórica portuguesa está no binómio Continen-
te-Ultramar, Portugal não encontraria justificação em si próprio, 
mas num movimento centrífugo, de «reacção»” (COELHO, 1992, 
p. 25). 

Os últimos 25 anos do século XX foram então marcados pela 
necessidade de se repensar a si mesmos já não numa perspetiva im-
perial, mas em relação à Europa, dentro da própria Europa, num 
movimento inédito à tradição portuguesa. Como afirma Eduardo 
Lourenço num artigo de 1999, chamado “O imaginário português 
nesse fim de século”: “em suma, deixámos, pelo menos em parte, 
de nos viver como encerrados em nos mesmos, e vemo-nos agora, 
por assim dizer, no meio dos outros” (LOURENÇO, 1990,  p. 20).

No entanto, se se considere apenas o discurso oficial, em par-
ticular o historiográfico, tal reconsideração do próprio imaginá-
rio cultural, em Portugal não se deu a partir de uma releitura do 
passado colonialista, das ruínas da Guerra Colonial, mas através 
do silenciamento das páginas mais sangrentas do próprio passado. 
No artigo  “Desconstrução da memória imperial: literatura, arte e 
historiografia”, Francisco Bethencourt sublinha o papel ambiguo 
desenvolvido pela historiografia nacional. Dentro desse âmbito, o 
autor destaca os volumes da História de Portugal, publicados entre 
1993 e 1994 por José Mattoso. Citando Bethencourt:

o conjunto dos volumes de História de Portugal reflecte a con-
juntura política e científica: com a descolonização e a inte-

acontecimentos que mudaram o panorama político do País, como a passagem 
de um sistema eleitoral proporcional a um sistema majoritário, a Operação Mani 
Pulite (Mãos Limpas), a entrada na vida política se Silvio Berlusconi e a entrada em 
parlamento do partido xenófono Lega Nord. 
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gração de Portugal na União Europeia verifica-se o relativo 
abandono (temporário, é certo) da história colonial, deixada 
a especialistas que se encontram na periferia do sistema de 
ensino universitário. (BETHENCOURT, 2003, p. 78) 

Em termos mais amplos, pode se afirmar que a historiografia 
portuguesa “manteve até aos nossos dias uma utilidade ambígua 
ao serviço de valores e regimes que não sofreu rupturas com a re-
volução de Abril, apenas adaptações a novas necessidades e novos 
projectos políticos” (BETHENCOURT, 2003, p. 81).

Neste contexto, coube à literatura – e em particular aquela li-
teratura que João de Melo chama de Literatura da Guerra colonial 
(1988)  -  o papel de desconstruir a memória imperial, de ques-
tionar os rastos do império, num movimento quase paradoxal, já 
que foi a própria literatura, pelo menos de Camões até Mensagem, 
de Fernando Pessoa, que alimentou a construção do imaginário 
coletivo português erigido em torno do Ultramar. 

Tal situação pode justificar o impacto que, a publicação de Os 
cus de Judas, já em 1979, provocou nos leitores e nos críticos, que-
brando um silêncio sobre a África colonial que chegará até pelo 
menos o final da década de oitenta, quando serão publicados, entre 
outros, romances como A costa dos murmúrios, de Lidia Jorge, em 
1988; Jornada de África, de Manuel Alegre, em 1989; Partes de África, 
de Hélder Macedo, em 1991. 

Dentro do contexto italiano, por sua vez, a situação, apresen-
ta-se completamente diferente. Os vinte anos de ditadura fascista, 
os horrores e os traumas de uma guerra mesquinha, assim como 
a tentativa de uma parte da população de resgatar  a dignidade 
ultrajada por Mussolini através da luta de libertação contra o na-
zifascismo, também chamada de Resistência, entraram desde cedo 
na literatura, acompanhando o caminho e a estética lançada pelo 
movimento neorrealista no cinema.

Apenas dois anos depois daquele 1945 que marcou o fim da 
guerra, em 1947, foram publicadas obras como Il compagno, de Ce-
sare Pavese, Il sentiero dei nidi di ragno, primeiro romance de Italo 
Calvino, e sobretudo Se questo é un uomo, de Primo Levi, obra arqué-
tipo da chamada literatura testemunho. 

Descrevendo as tensões que animaram a literatura do pós-
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-guerra na Itália e o engajamento político de escritores e intelectu-
ais que depois de mais de vinte anos de ditadura voltaram a abraçar 
a liberdade de expressão, no prefácio que Calvino incluiu à reedi-
ção de 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno, o próprio autor afirma:

L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che 
un fatto d’arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo. 
Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani – che avevamo 
appena fatto in tempo a fare il partigiano - non ce ne senti-
vamo schiacciati, vinti, «bruciati », ma vincitori, spinti dalla 
carica propulsiva della battaglia appena conclusa, depositari 
esclusivi d’una sua eredità. [..] Molte cose nacquero da quel 
clima, e anche il piglio dei miei primi racconti e del primo 
romanzo. Questo ci tocca oggi, soprattutto; la voce anonima 
dell’epoca, più forte delle nostre riflessioni anonime ancora 
incerte. L’essere usciti da un’esperienza  - guerra, guerra civile  
- che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediate-
zza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era 
faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognu-
no aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari 
drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca. 
(CALVINO, 1964, P. II)

No entanto, a partir da década de sessenta, com a entrada da 
Itália dentro do período chamado de boom economico, assiste-se, no 
plano literário ao esgotamento das tensões que alimentaram o ne-
orrealismo enquanto, no plano político e económico a “revolução 
das infraestruturas” e a “revolução do sistema de informação” – 
definições que provêm do vocabulário e das análises de Pier Pa-
olo Pasolini (2008)  -  mudarão radicalmente o panorama cultural 
italiano, enterrando definitivamente os sonhos e os ideais promo-
vidos durante a resistência, abrindo as portas para a ascensão ao 
poder, duas décadas mais tarde, de Silvio Berlusconi. 

É esse o plano de fundo e a realidade dentro da qual o romance 
Tristano muore se insere e que, ao longo de capítulos fragmentados 
e irregulares, o romance relata, sendo o tempo da narração, os das 
memórias de Tristano, um intervalo que vai de 1943 até agosto de 
1999.

Tanto Tristano Muore quanto Os cus de Judas são romances de 
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memórias: as memórias da Guerra Colonial, pessoalmente viven-
ciada pelo autor e narrador, em Os cus de Judas – o próprio Lobo 
Antunes; as memórias de Tristano, personagem fictício, comba-
tente da luta contra o nazifascismo, cujo nome, num jogo intertex-
tual tanto caro à escrita de Tabucchi, nos remete diretamente para 
o Dialogo di Tristano e di un amico, de Giacomo Leopardi, e para le 
roman de Tristão e Isolda do Ciclo Arturiano e da cultura popular 
na Idade Media.

Tanto Tristano Muore, quanto Os cus de Judas, são romances mo-
nólogo que contam com a presença de um interlocutor que nunca 
toma a palavra durante as páginas: uma mulher em Lobo Antunes; 
um escritor chamado justamente para redigir as memórias em Ta-
bucchi.

Em Os romances de Lobo Antunes, Maria Alzira Seixo ao discutir 
acerca do diálogo/monólogo que sustenta o texto, fala de “discur-
so direto oclusivo” em que “a personagem diegeticamente emer-
gente, comparsa de ação em atitudes, gestos e diálogo pressuposto, 
é literalmente apagada pela retomada da sua fala pelo narrador, 
que dela se apropria e só desta apropriação faz viver a relação dia-
logante” (SEIXO, 2002, p. 40). 

Poder-se-ia de facto afirmar o mesmo também para o romance 
de Tabucchi, onde o diálogo entre os dois personagens, como em 
Lobo Antunes, sustenta-se apenas através da voz do narrador que 
incorpora também a do interlocutor ausente. 

Em ambos os romances a narração pode ser então dividida em 
pelo menos dois níveis: um primeiro caraterizado pelo diálogo/
monólogo; e um segundo constituído pelas lembranças fragmen-
tadas das experiências vividas. Lembranças que aparecem desor-
denadas em Tristano Muore, onde o autor,  retomando as palavras 
de Anna Dolfi, num “joyciano stream of  consciousness, pescherà con 
la mano frammenti di ricordi nel tentativo di montarli, cercandone 
un senso” (2010, p. 75), enquanto em Os cus de Judas aparecem 
organizadas de forma cronologicamente regular – desde a partida 
de Lisboa até a volta na capital lusitana  -  salvo depois serem inter-
rompidas por recordações da infância, momentos pre-traumáticos 
que aparecem e voltam de maneira obsessiva dentro da narração.    

Em ambos os casos, está-se diante de duas situações que po-
dem lembrar, como uma imagem figurativa, o estudio de um psi-
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cologo. Principalmente em Tristano Muore, onde o protagonista 
tristano, velho e doente, encontra-se deitado na cama enquanto o 
escritor à cabeceira dele, toma apontamentos e anotações.  

A figura do escritor, aparece portanto como a do psicólogo 
que escreve de acordo com as divagações – às vezes alucinadas e 
pouco lúcidas – do paciente. 

Estas situações, manifesta alguns carateres estruturais seme-
lhantes aos da literatura de testimonio latino-americana, na qual so-
ciólogos, antropólogos ou jornalistas redigem textos a partir das 
experiências peculiares de indivíduos cuja condição subalterna tem 
relevância em termos históricos e/ou culturais. Em O local da dife-
rença: ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução, Márcio Seligman-
n-Silva salienta como, muitas vezes, tais obras tenham  como sub-
título a expressão “Uma vida”, para evidenciar e delinear o âmbito 
do testemunho (SELIGMAN-SILVA, 2005). Isto é, efetivamente, 
o caso do romance de Tabucchi, cujo título completo, oximorico, 
seria Tristano Muore  - Una vita.

Todavia, se o autor empírico do romance, contrariamente ao 
Antonio Lobo Antunes, nunca passou pela experiência da guerra 
– Tabucchi nasceu em 1943 - , seria legítimo perguntar-se qual 
é que poderia considerar-se o testemunho que o romance quer 
deixar, sendo este conceito, na perspetiva tradicional, vinculado 
à receção e à vivência direta dos acontecimentos históricos e/ou 
traumáticos.

Em Tristano Muore, de facto, os acontecimentos que dominam 
as memórias de Tristano, mesmo mantendo como ponto fulcral 
a guerra de libertação contra o nazi-fascismo, envolvem a mais 
recente história italiana, até a chamada Seconda Repubblica.

Portanto, o romance pode ser interpretado como um teste-
munho da história italiana da segunda metade do século XX – a 
conversa entre Tristano e o escritor passa-se, simbolicamente, em 
agosto 1999: a partir da luta de libertação contra o nazi fascis-
mo, considerada “l’unico periodo eroico che abbiamo avuto, del 
resto...” (TABUCCHI, 2006, p. 12) até ao berlusconismo3, passando 

3 Com o termo berlusconismo, refiro-me aos fenómenos sociais e de costume surgidos 
na Itália já a partir da década de oitenta, ligados à emergência e a consolidação de 
Berlusconi como político e como empresário. Veja-se: Magrelli, 2011.
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pelos chamados anni di piombo4 - anos, na Itália, do terrorismo po-
lítico.

Isto é, efetivamente, o período histórico vivido, discutido e 
abertamente criticado pelo autor empírico de Tristano Muore em 
inúmeras revistas e periódicos, principalmente italianos e france-
ses. Assim, a desilusão que carateriza Tristano durante as páginas 
da obra pode ser interpretada como a desilusão cívica e política de 
um intelectual, Antonio Tabucchi, que nunca cessou de ser uma 
voz que resiste, perante o desmoronamento e a sistemática des-
truição, na Itália, da vida cultural e científica5. 

No romance, ao mencionar “pippopippi” -  expressão onoma-
topeica também com valor de personagem  - o narrador refere-se 
de forma explicita ao Silvio Berlusconi, ao sistema e ao império 
mediático por ele criado. Lê-se no romance:

Pippopippi, nel suo solenne scopo di abolire totalmente dalla 
mente umana ogni tipo di pensiero a lui nocivo, anche il mini-
mo, comincerà gradualmente a espungere dalle sue scatole di 
vetro ogni immagine portatrice di pensiero, fino a una vostra 
disassuefazione completa e a una sparizione assoluta di ogni 
segno significante,[…] il pensiero è pericoloso. (TABUCCHI, 
2006, p. 134) 

Disto resultam os sentimentos de desilusão e perda que domi-
4 Com a expressão anni di piombo refere-se na Itália ao período da história 
contemporânea inaugurado pela Strage di Piazza Fontana (1969) e caraterizado por 
tensões sociais, luta armada e terrorismo político.
5 A analogia entre Tristano, partigiano da liberdade durante o fascismo, e Tabucchi, 
partigiano da verdade, da honestidade inteletual, justifica-se tendo em consideração 
as inúmeras intervenções criticas de Tabucchi nos meio de comunicações. Apenas 
como exemplo, se veja a recensão ao romance de Paolo de Paolo, Dove eravate 
tutti, onde ao falar do sistema político de Berlusconi, Tabucchi afirma: “quella 
generazione che dall’infanzia a oggi in Italia non ha conosciuto altro che il sistema 
tolemaico di quell’imprenditore brianzolo proveniente da un’associazione eversiva 
che la stampa italiana, con un anglicismo fuori luogo definisce «il premier». E 
che ha come «seconders» (a questo punto ci sta bene) boss mafiosi, corruttori di 
giudici, sub-agenti dei servizi segreti, giornalisti al soldo, sicari, cardinali, magnaccia 
e cocainomani. Un tipetto che di quella nave da crociera, dove dapprima faceva 
l’intrattenitore, è divenuto il capitano” (TABUCCHI, 2011). Veja-se também 
as reflexões sobre a “crisi democratica” em Itália, na qual Tabucchi compara a 
política de Berlusconi à Animal farm de George Orwell, disponivel em:  http://temi.
repubblica.it/micromega-online/walter-e-i-maiali-di-orwell-audio/. 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/walter-e-i-maiali-di-orwell-audio/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/walter-e-i-maiali-di-orwell-audio/
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nam a narração, conjugando-se através da voz de Tristano ora com 
a saudade ora com a melancolia e o sentimento de culpa. Afeções 
que retornam como presenças obsessivas na escrita de Tabucchi 
(DOLFI, 2010), e que, em Tristano Muore tomam uma conotação 
fortemente política, pois é o próprio contexto distópico que em-
purra Tristano para questionamentos existenciais: 

Scrittore, lo sai per chi combattè Tristano? Fai uno sforzo… 
sì che lo sai, è che non ci pensi… un giorno Tristano se ne 
accorse, così, ebbe un lampo di intuizione […]. Tristano capì 
per chi aveva lottato, per chi aveva combattuto, per chi ave-
va ucciso, per chi aveva rischiato di essere ucciso… e perché 
tante pene e tormenti ideali. Per Pippopippi. (TABUCCHI, 
2006, p. 128)

Em Os cus de Judas, o passado é encenado através da represen-
tação de  momentos  traumáticos que sustentam todo o romance: 
as lembranças de cenas cruas e violentas são, de facto, inúmeras 
e se ligam à análise lúcida da impossibilidade de voltar à própria 
condição pré-traumática: “quem veio aqui não consegue voltar o 
mesmo, explicava eu ao capitão […] cada um de nós, os vivos, tem 
várias pernas a menos, vários braços a menos, vários metros de 
intestino a menos” (ANTUNES, 2008, p. 135). Como no roman-
ce de Tabucchi, também em Lobo Antunes se ligam à aceitação 
amarga da morte de qualquer forma de ingenuidade e pureza:

Não a sério, a felicidade, esse estado difuso resultante de im-
possível convergência de paralelas de uma digestão sem azia 
com o egoísmo satisfeito e sem remorsos, continua a pare-
cer-me, a mim, que pertenço à dolorosa classe dos inquie-
tos tristes, eternamente à espera de uma explosão ou de um 
milagre, qualquer coisa de tão abstracto e estranho como a 
inocência, a justiça a honra, conceitos grandiloquentes, pro-
fundos e afinal vazios que a família, a escola, a catequese e o 
Estado me haviam solenemente impingido para melhor me 
domarem, para extinguirem, se assim me posso exprimir, no 
ovo, os meus desejos de protesto e de revolta. (ANTUNES, 
2008, p. 134)
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De facto, com Os cus de Judas está-se perante a encenação da 
memória traumática do autor, de algo definitivamente perdido e, 
portanto, da própria condição não curável, entendida como a im-
possibilidade de voltar à condição pré-traumática. 

Como analisado por Dori Laub no artigo “Truth and testi-
mony: the process and the struggle”, a condição traumática inibe 
no sujeito a possibilidade de imaginar um futuro sem o fardo da 
experiência da dor, não obstante se tente encontrar uma qualquer 
estratégia para a salvação (1995). Impedimento, negação eviden-
ciada nas páginas do romance: 

É esse instante de surpresa, esse Natal inesperado, esse júbilo 
no fundo sem motivo que possivelmente aguardamos ambos 
aqui, neste bar […] imóveis como camaleões à espera da mos-
ca de uma ideia, e mudando de cor conforme a tonalidade do 
álcool que engolimos. (ANTUNES, 2008: 82)

O “instante de surpresa”, na monotonia de uma realidade na 
qual o sujeito tem dificuldade em se reconhecer, seria o que o nar-
rador/protagonista procura na conversa com o silencioso interlo-
cutor, tentando recompor os fragmentos da memória traumática e 
testemunhando aquilo que não pode ser perdido. Porque, sempre 
consoante as reflexões de Dori Laub, se contar a experiencia é ne-
cessário para lhe sobreviver, é também preciso sobreviver para que 
se haja memória daquilo que aconteceu: “we wanted to survive so 
as to live one day after Hitler, in order to be able to tell our story” 
(LAUB, 1995, 63), escreve Dori Laub, retomando as palavras pro-
feridas por uma mulher vítima do Holocausto, cujo testemunho 
encontra-se salvaguardado no Fortunoff  Video Archive for Holo-
caustTestimonies da Yale University. 

Tal necessidade  faz-se particularmente urgente num contexto 
político e cultural, que, como antecipei na introdução deste arti-
go, aparece como definitivamente orientado para o esquecimento, 
para a construção de uma memória coletiva que não inclua os hor-
rores do colonialismo e da guerra em África: 

Porque camandro não se fala nisto? Começo a pensar que o 
milhão e quinhentos mil homens que passaram por África 
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não existiram nunca e lhe estou contando uma espécie de 
romance de mau gosto impossível de acreditar, uma história 
inventada com que a comovo a fim de conseguir mais depres-
sa (um terço de paleio, um terço de álcool, um terço de ter-
nura, sabe como é?) que você veja nascer comigo a manhã na 
claridade azul pálida que fura as persianas e sobe dos lençóis 
[…]. (ANTUNES, 2008, p. 71)

O que resulta, deste difícil mas necessário processo de evoca-
ção dos fantasmas do passado, é o status de estranhamento dentro 
do qual o narrador se reconhece, e que gera nele um profundo 
sentido de perda. Em Os cus de Judas, cada capítulo, cada passagem 
nas lembranças da experiência da Guerra Colonial manifesta eta-
pas do lento caminho para o estranhamento do protagonista, que 
não se reconhece mais dentro da grande narrativa da Nação e do 
Império Lusitano, perpetrada pelo Estado Novo. Já nos primeiros 
capítulos do romance, o protagonista, apenas chegado em Angola, 
apresenta instintivamente a consciência que está a despedir-se de 
tudo aquilo que considerava natural e familiar: 

A pouco e pouco aquilo a que durante tantos anos me habitu-
ara afastava-se de mim, família, conforto, sossego, o próprio 
prazer das maçadas sem perigo, das melancolias mansas tão 
agradáveis quando nada nos falta, do tédio à António No-
bre nascido da crença convicta de uma superioridade ilusória. 
(ANTUNES, 2008, p. 37)

A figura do jovem e inexperiente soldado que cumpre, na 
guerra, a própria formação  -  elemento considerado por Fredric 
Jameson no artigo “War and Representations” como tópico das 
representações das conflitos bélicos num plano individual (2009)  
-  aparece no romance tendo uma conotação fortemente negativa. 
Isto é, a formação humana do protagonista corresponde inicial-
mente ao não reconhecimento de si e ao lento caminho para uma 
mais aguda desfamiliarização: 

E envelheço sem graça num andar demasiado grande para 
mim, observando à noite, da secretária vazia, as palpitações 
do rio, através da varanda fechada cujo vidro me devolve o 
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reflexo de um homem imóvel, de queixo nas mãos, em que 
me recuso de me reconhecer, e que teima em fitar-me numa 
obstinação resignada. (ANTUNES, 2008, p. 62)

Tal situação de estranhamento perante si mesmo, que levará o 
protagonista a definir-se morto, coincide com a perda radical do 
sentido de pertencer: “E sentir que se deixou irremediavelmente 
de pertencer a esse mundo nítido e direto onde as coisa possuem 
consistências de coisas, sem subterfúgios nem subentendidos” 
(ANTUNES, 2008, p. 56) escreve Lobo Antunes.

Esta condição de desfamiliarização e afastamento perante si 
mesmo, a própria realidade e o contexto todo, além da constante 
sensação intrínseca de mal-estar, torna possível uma análise lúcida  
-  ou seja, sem as escórias da retórica oficial - da realidade política 
da guerra pelo protagonista, enquanto a condição de estranhamen-
to que o envolve permite-lhe o distanciamento crítico necessário. 
Aquilo que a guerra faz, de facto, é quebrar definitivamente a con-
fiança do indivíduo no Estado, levando-o a não se reconhecer ja-
mais nas instituições que regulam a vida pública: 

O governo pensa em nós atribuindo pensões de miséria às 
mulheres de soldados, e nós, mal agradecidos, alvos de tanto 
amor, saímos do arame em que apodrecemos para morrer 
por perversidades de minas ou emboscadas, ou deixamos ne-
gligentemente filhos sem pais a quem ensinam a apontar com 
o dedo o nosso retrato ao lado da televisão, em salas de estar 
onde tão pouco estivemos. (ANTUNES, 2008, p. 78/79)

Considerando o forte sentido de perda e de desilusão que do-
minam também as páginas de Tristano muore, esse caminho para a 
desfamiliarização do protagonista em relação ao próprio contexto 
político e social encontra significativas analogias com o romance 
de Lobo Antunes. Como em Os cus de Judas, o estranhamento de 
Tristano pretende significar uma recusa forte e decidida das lógicas 
e das dinâmicas da Itália do pós-guerra e, em geral, da sociedade 
de consumo. Pode-se ler nessa perspetiva a rejeição de Tristano ao 
status de “herói da Resistência” - homenagem concedida pelo Go-
verno Italiano -, como o não querer representar, ser um símbolo, 
de um país no qual, conscientemente, não se reconhece: 
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Perché dopo l’eroismo ci vuole la mano sul cuore quando 
sei di fronte alla bandiera, stai lì, aspetti la croce sul petto, le 
autorità sono tutte schierate davanti a te […] sul palco tutte 
le autorità dell’occasione, il ministro degli interni, quello della 
difesa, un generale appeso alle medaglie che porta sul petto, 
il cardinale, magari anche due […] perché le giovani genera-
zioni devono sapere che il qui presente decorato è sì un eroe 
nazionale […] perché mai il popolo italiano fu fascista, e in 
lui ci riconosciamo, il popolo italiano ha sempre combattuto 
il fascismo, sempre, di essere fascista non si è mai sognato il 
popolo italiano… ero io che sognavo, pensava Tristano, com-
battevo contro nessuno […] adesso scappo, o ora o mai più, 
scappa Tristano, scappa, o fra poco sarai l’eroe di tutta questa 
gente, a loro uguale. (TABUCCHI, 2006, p. 77/78)

Para concluir, pode se afirmar que, tanto em Lobo Antunes 
quanto em Tabucchi, a encenação de momentos traumáticos im-
plica a constatação e, sucessivamente, a representação do mais 
completo estranhamento do sujeito perante a própria realidade: o 
indivíduo não se reconhece  -  e nem quer reconhecer-se  - jamais 
no Estado, manifestando uma complexa e dolorosa cissão entre o 
cidadão e os grandes poderes, políticos e financeiros, que regulam 
a vida publica. Condição, esta, que além de ser uma consequência 
do trauma, da perda e da desilusão, segundo quando referifo por 
Fredric Jameson em Postmodernism, or, the cultural logic of  late capita-
lism, configurar-se-ia, como uma marca característica da contem-
poraneidade (1993).

Neste sentido, numa perspetiva mais ampla, seria talvez possí-
vel pensar os dois romances como sendo testemunhos não apenas 
de acontecimentos particulares – como a Guerra Colonial, no caso 
de Lobo Antunes, e a luta de libertação contra o nazifascismo, em 
Tabucchi – mas da condição e da vivência, do indivíduo na con-
temporaneidade.
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A PRESENÇA E A NATUREZA DO FANTÁSTICO 
NO CONTO ‘O DEFUNTO’, DE EÇA DE QUEIROZ

Lucas do Prado Freitas1 
Silvio Cesar dos Santos Alves2

Embora superada, subsiste, ainda, no âmbito da crítica, a ideia 
de que a completude da obra queirosiana, a partir de uma pers-
pectiva de compreensão e de organização cronológica, possa ser 
dividida em três fases, de modo a evidenciar a sua “evolução” 
estética. Ter-se-ia, portanto, uma primeira fase marcada por um 
Eça romântico; seguida por um Eça progressivamente convenci-
do pelos valores do Realismo-Naturalismo; e, por fim, “um Eça 
eclético, isto é, aberto a várias tendências estéticas e sobretudo 
não enquadrado de modo rigoroso em qualquer corrente literária 
específica” (REIS, 1983, p. 13). Essa última fase seria a de um Eça 
dito finissecular, cujas ideias apontam para a busca de uma solução 
da crise do naturalismo e do ideário cientificista e positivista. Con-
tudo, conforme sustenta Orlando Grossegesse no artigo “Não 
há regresso. Do sentido evolutivo do «primeiro Eça»”, publicado 
na Revista Luso Brasileira de Estudos Oitocentistas (2006/07), Eça, em 
toda sua trajetória literária, foi apenas um: aquele escritor niilista, 
cético para com as certezas e verdades de seu tempo, e de uma 
emancipatória atitude romântica, de fundo satânico – prefigurada 
na poética do primeiro Fradique Mendes. Ainda que esses aspec-
tos sejam vistos em diferentes variações de grau em sua produção, 
às vezes mais acentuados, às vezes menos, a paradoxal presença 
dos mesmos em toda a obra queirosiana é suficiente para desqua-
lificar a hipótese de uma divisão absoluta da trajetória de Eça em 
fases estanques. 

Em Eça de Queirós, Carlos Reis (2009, p. 201) afirma que a escri-
ta dos contos, para Eça, funcionava como “uma espécie de labora-
tório narrativo, para a experimentação de temas e personagens que 
o romance contemplava de forma naturalmente mais circunstan-
ciada”. Isso ocorre também em sentido inverso, isto é, aquilo que 
1 Graduando em Letras Vernáculas, na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2 Doutor em Literatura Comparada (UERJ, 2013). Professor Adjunto de Literatura 
Portuguesa da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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era sobra, ou resíduo, de suas obras de maior folego, serviam ao 
conto, tanto no que diz respeito ao conhecimento enciclopédico 
adquirido por Eça para a escritura desenvolta de seus romances, 
como no que concerne à habilidade de narrar, de manipular os 
mecanismos textuais de que se serve o escritor para desempenho 
de seu ofício.

Eça cultivou esse gênero narrativo de forma regular, com pu-
blicações esparsas, no decorrer de toda a sua vida literária, a come-
çar pelas suas colaborações na Gazeta de Portugal (1866-1867) até a 
sua atuação na Revista Moderna (1897-1900). As circunstâncias e as 
motivações das publicações, segundo se sabe, foram várias. Em al-
guns casos, resultaram de encomendas, de colaboração em jornais 
brasileiros e portugueses, ou em almanaques. 

Na edição póstuma intitulada Contos (1902), resultante do es-
forço de Luís de Magalhães em congregar as dispersas produções 
de Eça em uma única publicação, é evidente a falta de fundamen-
tação crítica do organizador (REIS, 2009). Magalhães, embora 
bem-intencionado, parece ignorar alguns fatores importantes, 
como a diversidade temática e formal dessas narrativas. Além dis-
so, sabe-se que alguns desses contos foram publicados mais de 
uma vez pelo próprio Eça, possuindo mais de uma versão, como, 
por exemplo, “O suave milagre”3. Há que se considerar, ainda, os 
possíveis problemas textuais decorrentes de alterações tipográficas 
não autorizadas pelo autor, o que é muito comum nesse tipo de 
publicação. Tais problemas dificilmente são solucionados sem que 
haja um trabalho investigativo sério. 

São questões como essas que uma edição crítica se propõe a 
resolver. Maria-Hélène Piwnik, organizadora do volume Contos I 
(2009), que compõe o projeto de edição crítica da obra de Eça de 
Queirós, nas considerações preliminares, diz tratar-se de um livro 
que reúne todos os relatos ficcionais breves publicados em vida 
pelo autor, afirmando ter obedecido a um critério de “coerência e 
exaustividade” que edições anteriores, como a de Magalhães, não 
3 No Dicionário de Eça de Queiroz, o verbete relativo a esse conto traz as seguintes 
informações bibliográficas: “Este conto surge pela 1.ª vez num volume intitulado 
Um feixe de Penas, organizado por Maria Amália Vaz de Carvalho, publicado em 
1885, com fins caritativos. [...] O seu título é aí de Outro Amável Milagre. Uma 2.ª 
versão surge na Revista Cor de Rosa, Lisboa, 5-2-1897, com o título Um milagre. A 
última versão é a da Revista Moderna, de Paris, que o publica sob a designação de O 
Suave Milagre, 25-12-1898” (MATTOS, 1988, p. 591-2).
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privilegiou. Ela ressalta que nenhum dos contos possui manuscrito 
e que, em todos os casos, partiu-se da edição original, ou então de 
uma edição tida como melhor ou cujas alterações o autor ainda 
tivera a chance de controlar, de modo a fugir de possíveis interven-
ções textuais de revisores e tipógrafos, e de modificações, como de 
pontuação, no processo de transcrição dos manuscritos.

Vê-se, por conseguinte, a superioridade da edição de Piwnik 
relativamente às anteriores, no que diz respeito à seriedade e ao ri-
gor no trato com os textos queirosianos. No entanto, não se pode 
deixar de observar que a pesquisadora foi infeliz em preservar o 
título da edição de Magalhães, sugerindo continuidade, além de 
cometer os mesmos erros criticados, congregando textos mais ma-
duros, alguns republicados pelo autor, e narrativas de estreia como 
as das Prosas Bárbaras, que o próprio Eça nunca republicou. São 
textos que, segundo nos parece, deram-se em diferentes contextos 
de produção. Nos folhetins da Gazeta de Portugal e do Distrito de 
Évora, Eça liberou as ideias efervescentes próprias da juventude, 
numa escrita apressada e pujante, como bem notara Jaime Batalha 
Reis. Isso pode ser comprovado pela celeridade da escrita e pelo 
elevado número de publicações verificadas nesses primeiros anos, 
ritmo que foi, posteriormente, abrandando-se, com o processo de 
escrita vindo a se tornar lento e penoso para Eça, e as publicações, 
mais esparsas. 

Deixando de lado essas questões, o que nos interessa nesse li-
vro é a sua “Introdução”, na qual Piwnik, ao tratar das motivações 
e dos aspectos gerais da referida seleção de textos ecianos, salienta 
a “veia ‘realista’” que orienta e agrupa essas narrativas e que, por 
vezes, convive com “nuances” daquilo que poderia ser denomina-
do de fantástico. Na visão dessa autora, textos como “O milhafre” 
(1867) e algumas das “Farsas” (1866) ilustrariam bem o pertenci-
mento a esse gênero que, segundo ela, teria a “sua expressão mais 
perfeita” em “O defunto” (1895).

Publicado na Gazeta de Notícias do Rio de janeiro, entre sete 
e dezesseis de agosto de 1895, “O defunto” traz a história do fi-
dalgo D. Rui de Cárdenas, fiel devoto de Nossa Senhora do Pilar, 
que, por um deslize de moral e de lascívia, é atraído para uma em-
boscada preparada pelo nobre ancião D. Alonso de Lara, marido 
da jovem senhora Dona Leonor. O fim é trágico para o Senhor 
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Alonso, que acaba liquidado pelo seu ciúme e por suas dúvidas, 
prevalecendo o desejo entre D. Rui a Dona Leonor, que terminam 
casados sob a benção do Bispo de Segóvia. 

Datada em 1474, a história se inicia com D. Rui de Cárdenas 
indo morar numa casa herdada de seu tio, em Segóvia, ao lado 
da igreja de Nossa Senhora do Pilar e em frente do palácio de D. 
Alonso de Lara, um homem rico e de cabelo todo grisalho que se 
casou com uma moça muito falada por sua beleza, Dona Leonor.

D. Rui de Cárdenas, muito religioso, desde que se instalara em 
Segóvia ia todas as manhãs à igreja pedir benção e graça à sua 
divina madrinha. Aos domingos, sob a permissão de seu senhor, 
Dona Leonor também ia também à igreja do Pilar, mas sempre 
acompanhada de uma aia e de dois lacaios. 

Bastou ver Dona Leonor numa dessas rápidas visitas à Nossa 
Senhora do Pilar para que D. Rui se apaixonasse. Passou sete difí-
ceis dias esperando até que chegasse o próximo domingo.  Nesse 
dia, o cavaleiro foi à igreja não para pedir a benção à sua protetora 
divina, como de costume, mas para ver aquela a quem ambicio-
nava. Aguardou no adro até que Dona Leonor terminasse suas 
preces. Porém, ao sair, a moça apenas lhe ergueu um olhar sereno, 
sem qualquer interesse ou consciência de seu desejo, como nos 
informa o narrador. 

Outros domingos passaram em que D. Rui veria Dona Leonor 
sempre com seus olhos “descuidados e como esquecidos”. Isso 
desestimulava a ousadia de D. Rui, que, percebendo o quanto era 
inabalável a indiferença da moça, desistiu de seu intento. 

D. Alonso, que já havia notado o interesse do rapaz, ocupa-
va-se, desde então, em odiá-lo. Colocou-o sob a vigilância de um 
serviçal e sabia tudo de sua vida. Mais ansiosamente ainda vigia-
va Dona Leonor, interpretando seus modos, seus silêncios e seus 
mais ínfimos movimentos. À medida que nada encontrava, crescia 
seu rancor.

 O velho fidalgo passava horas “remoendo o mesmo fel”, mal-
dizendo aquele que havia tentado contra sua honra. Percebendo 
que D. Rui não mais dava mostra de ambicionar a sua esposa, tudo 
no fidalgo se exacerbou: o ciúme, o rancor e a vigilância, chegando 
a proibir Dona Leonor de ir à igreja. Resolveu, por fim, que par-
tiriam para sua herdade em Cabril. Preparou a ida de forma que 
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toda a cidade ficasse sabendo, inclusive D. Rui. 
Dona Leonor teve esperanças de que a beleza campestre de 

Cabril pudesse aliviar os cuidados extremados de seu marido. 
Mas, passada uma semana, o senhor de Lara ainda mostrava uma 
“amarga e funda” agitação, com um “jeito de arreganhar silen-
ciosamente o beiço, como se meditasse maldade a que gozava de 
antemão o sabor acre”. 

Certa noite, D. Alonso entrou no quarto da esposa pedindo 
que escrevesse uma carta. Tão acostumada à submissão, Dona. Le-
onor sentou-se e traçou as primeiras palavras ditadas pelo fidalgo: 
“Meu cavaleiro...”. Ao ouvir o restante, a moça, sem compreender, 
atirou a pena, afastou-se da mesa e quis saber o porquê da escrita 
daquelas coisas. D. Alonso, furioso, tirou um punhal do sinto e, 
agitando-o junto ao rosto da mulher, disse: “– Ou escreveis o que 
vos mando e que a mim me convém, ou, por Deus, que vos varo 
o coração!...”. 

D. Rui recebeu a carta assinada por Dona Leonor. A princípio, 
após tão “imperturbada indiferença” da moça, a oferta de encon-
trá-la não o maravilhou deveras. Mas concluiu que ela sempre o 
amara, embora de forma muito astuta e paciente, como se prepa-
rasse a sua hora de satisfação. 

Estava, assim, armada a emboscada urdida pelo senhor Alonso 
de Lara. Muito feliz, D. Rui se aprontou para a jornada com finas 
roupas, rendas, um gibão de veludo negro, essências perfumadas 
e uma espada à cinta. Sua maior preocupação era o caminho que 
tomaria para Cabril, embora, devido a seus hábitos de caçador, já 
bem o conhecesse. Sabia que o melhor e mais rápido trajeto seria 
aquele que passava pelo Cerro dos Enforcados.

Caída a tarde e após longa meditação sobre a sua “jornada 
venturosa”, D. Rui montou em seu cavalo e seguiu, não sem sen-
tir medo. Cavalgou até que chegasse ao Cerro, onde encontrou 
“quatro grossas traves”, com “quatro enforcados negros e rígidos” 
pendentes. Depois de um “Padre Nosso”, quando retomava seu 
caminho, D. Rui ouviu uma voz chamar. Assustado, de cima do 
estribo olhou ao redor e nada viu. Pensando ser uma “ilusão da 
noite ou ousadia de algum demônio errante”, esporeou o cavalo. 
Mas a voz falou novamente, forçando-o a retornar para o Cerro, 
onde constatou que era, de fato, um dos quatro corpos suspensos 
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quem falava.
O enforcado exigia que o cavaleiro cortasse a corda que o 

prendia. O que foi feito com um golpe de espada. Diante disso, 
D. Rui não mostrou terror ou repugnância, pelo contrário, baixou 
serenamente sua espada e esperou que a caveira se explicasse. O 
defunto havia sido incumbido por Nossa Senhora do Pilar de um 
serviço em benefício do cavaleiro. Para isso, teria que ir a Cabril 
junto com D. Rui. Embora se sentisse receoso, D. Rui consentiu, 
pois, fazendo o sinal da cruz, constatou que só podia se tratar de 
um enviado de Deus. Assim sendo, retomaram a estrada. D. Rui 
cavalgava assobrado e “num tormentoso cuidado”, enquanto a ca-
veira o acompanhava correndo. 

Chegando às proximidades da propriedade do senhor de Lara, 
antes de entrarem no jardim, o enforcado orienta D. Rui a deixar 
ali o seu cavalo, alegando a necessidade do máximo de silêncio. 
Seguem, então, nas pontas dos pés, atentos a qualquer ruído, até o 
ponto em que avistam, junto a um balcão de pedra, as vidraças do 
quarto amoroso. Ali, rente à parede, estava uma escada de corda.

O enforcado, empurrando o cavaleiro para a escuridão das 
árvores, pede energeticamente a D. Rui para que lhe entregue a 
capa e o sombreiro, pois que era seu dever trepar aquela escada e 
espreitar para dentro do quarto da mulher. D. Rui se recusa, mas o 
defunto toma-lhe, à força, a vestimenta e o chapéu, restando a D. 
Rui apenas observar. A partir daí, aflito, ele espia a caveira – apa-
rentando ser a sua cópia perfeita – avançar para o quarto de Dona 
Leonor. Tendo atingido a varanda e pousado cautelosamente o 
joelho, D. Rui vê de longe surgir uma figura negra que, exclamando 
furiosamente “– Vilão, vilão...”, investe três vezes uma adaga con-
tra o corpo do enforcado, que cai sobre a terra.

Vendo isso se passar, D. Rui compreende a emboscada. Po-
rém, sem que houvesse tempo para pensar, o enforcado ressurge 
correndo para si, com a adaga enfiada no peito, e ambos fogem a 
cavalo. Galopam de volta para o Cerro, lugar em que, sob a justifi-
cativa de se tratar da vontade de Deus, D. Rui prende o defunto em 
sua trave de origem, enforcando-o novamente. Compreendendo 
que tudo o que passara era devido a Nossa Senhora do Pilar, o 
cavaleiro agradece e volta para Segóvia, onde, chegando pela ma-
nhã, vai logo à igreja e promete à sua madrinha divina que jamais 
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incorreria de novo em desejo e em maus pensamentos. 
Ao mesmo tempo, em Cabril, D. Alonso de Lara esquadrinha-

va o jardim a procura do corpo do homem que jurava ter feri-
do de morte na noite anterior. Não encontra um único vestígio, 
nenhuma gota de sangue, pegada ou terras remexidas. Ele tinha 
certeza de que aquele que feriu era D. Rui, pois considerava que 
havia visto a sua imagem legítima, mas se questionava como este 
poderia ter conseguido escapar. Tomado por essas dúvidas, D. 
Alonso retorna a sua morada em Segóvia para investigar melhor o 
ocorrido. Após muito inquirir o intendente, o senhor de Lara, atô-
nito, constata que aquele que julgava morto ainda vivia, ao ver D. 
Rui caminhando pela rua. Em seguida, fica sabendo do caso que 
espantara a todos os habitantes da cidade: um carregador, passan-
do pelo Cerro, notou que um dos enforcados possuía uma adaga 
cravada no peito. Além disso, sinais mostravam que o morto havia 
sido retirado de sua trave, arrastado por horta ou jardim e depois 
rependurado em seu lugar. Sabendo disso, D. Alonso se apressa 
até o Cerro, constatando, por fim, que a adaga enfiada no morto 
era a sua. Galopa espavorido para Cabril, e lá, após certo tempo, 
é encontrado morto, estirado ao chão, no jardim, a esgaravatar a 
terra procurando por aquele a quem julgava ter matado. 

Herdando todos os bens da família de Lara, a viúva retorna 
para viver em Segóvia, no seu palácio, onde, sabendo que D. Rui 
sobrevivera à vilania do marido morto, permanece contida e de 
luto. Ao fim da história, Dona Leonor e D. Rui de Cárdenas ca-
sam-se, pelas mãos do Bispo de Segóvia, diante do altar de Nossa 
Senhora do Pilar.

Levando-se em consideração a data de publicação de “O de-
funto”, que remete a uma fase mais tardia da vida literária do autor, 
sabe-se que se trata de um Eça mais experiente, não só na compo-
sição de narrativas curtas, tendo já publicado e republicado diver-
sas delas, mas também na escritura de obras mais robustas, como 
o romance Os Maias. O conto é bem enredado, de estilo bastante 
apurado, sendo perceptível o alinhamento lírico entre as palavras, 
às quais, certamente, foram escolhidas com diligência. Em se tra-
tando desse último aspecto, é importante ressaltar que, na escrita 
queirosiana, sobretudo em suas primeiras micronarrativas e em 
seus últimos contos, a prosa e a poesia são quase indissociáveis, 
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havendo um recorrente cruzamento entre essas duas modalidades.
Assim, enveredando pelo universo do romântico a partir dos 

temas do amor, como o ciúme, o ódio e a traição, e percorrendo as 
vias negras e disfóricas do gótico, o conto “O defunto” se desen-
volve sob a ambientação medieval das cavalarias e das fidalguias, 
numa sociedade extremamente rígida e segmentada, cuja orienta-
ção máxima é o religioso. Para tanto, a narrativa é historicamente 
muito bem delimitada, pois que nos é oferecida a informação de 
ocorrer no antigo império espanhol, ano de 1474. Sabe-se, portan-
to, que o contexto de referência é o da Baixa Idade Média, antece-
dente à difusão da renascença, responsável por abalar as estruturas 
do teocentrismo e transformar, significativamente, a vida social em 
todo o ocidente europeu. Embora o renascimento italiano remon-
te ao séc. XIV, anos trezentos, para os povos peninsulares ibéricos 
a influência renascentista só foi sentida em meados do séc. XVI.

Feitas essas primeiras considerações, continuemos em sentido 
à análise do conto. As referências ao fantástico estão presentes 
em praticamente toda a obra de Eça de Queirós, geralmente em 
posição de ambiguidade relativamente aos pressupostos do rea-
lismo-naturalismo e do racionalismo positivista. Se, por um lado, 
abundam os estudos sobre este polo da oposição, por outro, es-
casseiam os que se dedicam àquele. Assim sendo, ampliando e en-
riquecendo a crítica, surge o estudo realizado por Maria do Carmo 
Castelo Branco de Sequeira sobre A Dimensão Fantástica na Obra de 
Eça de Queirós (2002). Trata-se de uma pesquisa extensa, em que, 
após a revisão crítica das principais teorias referentes ao fantástico, 
a autora busca caracterizar esse gênero em diversos textos queiro-
sianos, inclusive em “O defunto”.

Em síntese, temos que, nos textos escritos por Eça, o fantásti-
co não está apenas na interpretação ou na explicação dos aconte-
cimentos da narrativa, ou mesmo nas reações provocadas no leitor 
– conforme as teorias do fantástico de Furtado (1980) e Todorov 
(2010) –, mas, em especial, na presença de marcas arquitextuais he-
terogêneas. O fantástico se insinuaria, portanto, em zonas de ten-
são genológica, lugares em que o gênero não possuiria autonomia, 
dado que interseccionados por outros, permanecendo, assim, na 
indefinição. Trata-se de um espaço fronteiriço, de fratura e confli-
to, onde, da tentativa de conciliar opostos, resulta a ambiguidade e 
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uma atmosfera opositiva, concebendo o que a pesquisadora chama 
de “dimensão fantástica”. 

É sob esse viés que Sequeira empreende sua análise de “O 
defunto”, que, embora não constitua um exame pormenorizado, 
é bastante perspicaz e põe em evidencia importantes aspectos do 
texto, servindo de orientação para o desenvolvimento da leitura 
mais fecunda e abrangente que pretende ser este trabalho. O que 
há de mais relevante em sua abordagem são as suas considera-
ções sobre as diferentes possibilidades de interpretação do texto, 
ou, melhor dizendo, de sua ativação, podendo o mesmo ser lido 
“como uma espécie de programa das possibilidades de transfor-
mação do fantástico noutras subespécies de narrativas, onde, o lei-
tor, atento às reações das personagens, poderá deixar-se penetrar 
pelas possíveis metamorfoses do texto” (SEQUEIRA, 2002, p. 
272). Para que se possa compreender melhor o caminho percor-
rido pela autora para que chegasse a essa interpretação, faz-se ne-
cessário mostrar quais os pressupostos que a orientaram. Sequeira 
parte da ideia de que

o fantástico, em Eça, descobre-se numa categoria artística 
cujas propriedades emergentes são diversificadas e se desdo-
bram em malhas onde cabe tudo o que não é representação 
realista mas que, tendo-a, todavia, presente, com ela trava um 
absurdo conflito de dominância textual, criando um novo sig-
no estético (SEQUEIRA, 2002, p. 233).

Acreditando “com Grivel que o fantástico não existe senão 
no espaço e que são os lugares que, de facto, o geram e o fazem 
desejar”, a autora diz discordar da posição de Filipe Furtado, para 
quem “o discurso fantástico (ao contrário de ‘realista’) deverá evi-
tar a descrição do espaço, uma vez que este determina, neste tipo 
de discurso, e em termos de inteireza e inviolabilidade do registo 
fantástico, ‘um perigo impendente’” (SEQUEIRA, 2002, p. 327). 
Na sequência, enfocando o próprio Eça, Sequeira defende que “o 
desenvolvimento da descrição fantástica se produz por adensa-
mento dos elementos tidos como ‘reais’ até à sua transformação 
em substância fantástica” (SEQUEIRA, 2002, p. 327).

Neste ponto, é preciso atentar para o fato de que Furtado não 
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condena por completo o realismo, como parece sugerir Sequeira. 
Embora defenda um espaço híbrido, entre o realista e o alucinante, 
o teórico reconhece a recorrência do emprego do discurso realista 
no gênero e a sua importância para reforço da realidade empírica e 
efeito de plausibilidade. No fantástico, na tentativa fazer coexistir 
dois opostos, é “vantajoso” que “se demarque com nitidez do es-
paço aparentemente normal em que irrompe” (FURTADO, 1980, 
p. 126-127) o fenômeno meta-empírico. Nivelando as hipóteses 
(real/irreal), manter-se-ia a indefinição. Contudo, ainda que na li-
teratura fantástica esse tipo de cenário possua “um predomínio 
muito acentuado”, o autor entende que é melhor que o espaço seja 
mal delimitado e incerto (FURTADO, 1980, p. 128).  

Seguindo em sua linha de raciocínio, Sequeira chama a atenção 
para o fato de que “as fronteiras entre a ‘realidade’ e a ‘ficção’ (ou, 
mais estritamente, entre a ‘realidade’ e aquela parte da narrativa 
que, ao tornar-se inverossímil, parece atingir um grau maior de 
ficcionalidade) são, em Eça, bastante permeáveis”, de modo que, 
em sua obra, “a dimensão do quotidiano é constantemente tres-
passada pela fantasia e pelo absurdo”, no entanto, deslocando-se 
“sempre ‘em clandestinidade’, através doutras máscaras genológi-
cas e com a sábia e ambígua cobertura da ironia” (SEQUEIRA, 
2002, p. 379). 

A “força da heterogeneidade textual”, por conseguinte, aju-
daria esse “disfarce”, fazendo, ao adjetivá-lo, o fantástico “circu-
lar como atividade” na obra queirosiana “como uma espécie de 
‘dimensão outra’, aparentemente pouco perceptível em si mesma, 
mas transformadora dos acontecimentos, ‘desrealizando-os’” (SE-
QUEIRA, 2002, p. 379). Com base nisso, Sequeira afirma que “a 
parte dita ‘naturalista’’ da obra de Eça seria “bem mais pequena e 
conturbada do que se acredita”, pois,

embora manifestando-se transgressoramente e cobertas por 
uma superfície de aparente naturalidade, as marcas de irrea-
lidade (criando uma espécie de mundo alternativo) intersec-
cionam verdadeiramente toda a obra queirosiana, parecendo 
ofertar, por parte do escritor, aquela “hesitação” estética que, 
de uma maneira geral, não se encontra manifestada pelas per-
sonagens, perante o sobrenatural que a sua escrita vai dese-
nhando (SEQUEIRA, 2002, p. 381).
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Sequeira chega à conclusão de que “mais do que uma oposição 
nítida entre o natural e o sobrenatural, mais do que um desenvol-
ver de processos já esperados”, que possibilitariam “uma definição 
pura” desse gênero, “o fantástico estende-se no texto queirosiano 
como uma impureza escorregadia”, como um “outro” que já não 
seria “um problema de substância, mas um problema de grada-
ção, uma trajectória que vai interseccionando a experiência natural, 
encaminhando-a para uma experiência absurda e desorientadora” 
(SEQUEIRA, 2002, p. 381).

Assim, é sob uma plataforma textual de indeterminações, em 
uma dimensão genológica fantástica aparentemente bem estrutura-
da, mas que, ao menor toque da razão, desfaz-se de pronto, que o 
leitor adentra ao universo ficcional eciano de “O defunto”. Nele, 
atento as reações dos personagens, o leitor segue trilhando o seu 
caminho, colhendo as migalhas deixadas pelo narrador e fazendo, 
por fim, cumprir o programa. Satisfeito, pensa sair ileso e certo de 
sua experiência, sem, no entanto, dar-se conta de que possa ter sido 
vítima de uma grande ironia, de um quase imperceptível adormeci-
mento dos sentidos e do intelecto.

No capítulo intitulado “A subversão do real”, de sua obra A 
Construção Fantástica na Narrativa (1980), Filipe Furtado comenta so-
bre a “antinomia Bem/Mal”, constantemente observada em narra-
tivas que encerram “elementos religiosos positivos” e que, de forma 
bastante frequente, ocorre em contos fantásticos da Literatura Por-
tuguesa, como, por exemplo, em “A dama pé de cabra”, de Alexan-
dre Herculano, e em “O defunto”, de Eça de Queirós (FURTADO, 
1980, p. 26-27). Tratando do primeiro conto, o teórico afirma haver 
abundantes referências ao conflito entre “elementos religiosos de 
índole positiva e negativa”, oferecendo-nos um trecho como exem-
plo. Porém, sua análise acaba aí, não temos informações sobre como 
esse tipo de embate entre bem e mal se opera ou é constituído no 
texto. Não se sabe qual o tipo de narrador, quais as características 
espaciais etc.

No que diz respeito a “O defunto”, partindo de uma passagem 
em que D. Rui, para confirmar que o morto-vivo não é uma entida-
de demoníaca, emprega o sinal da cruz, Furtado assinala o “caráter 
inócuo” e o aspecto exageradamente “positivo” da figura metaem-
pírica, o que dificultaria “em medida considerável a construção do 
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fantástico” – embora, segundo ele, isso seja compensado pela “ín-
dole macabra” do espaço do patíbulo e da entidade fantástica ali 
figurada –, encaminhando a narrativa para o maravilhoso religioso 
cristão. 

Em síntese, Furtado pauta-se na ideia de que “a fenomenologia 
metaempírica propícia[da] ao gênero deverá ser complemente alheia 
à experiência física ou psíquica do destinatário da enunciação, o que 
inclui a sua hipotética experiência religiosa” (FURTADO, 1980, p. 
25). Ele compreende que o elemento sobrenatural religioso, estando 
em predominância, deve apresentar uma qualidade “acentuadamen-
te” negativa para ser realmente vantajoso para o fantástico, no sen-
tido de manter a narrativa em equilíbrio e sustentar a ambiguidade 
do discurso, isto é, a indecisão do leitor entre aceitar ou não o que 
se apresenta.

Neste ponto, o leitor deve estar se questionando sobre o que 
seria, propriamente, o fantástico. Remontando às bases da teoria do 
fantástico, temos, com Todorov (2010), que o fantástico ocorre, es-
pecialmente, na incerteza, podendo ser definido na relação do real 
com o imaginário. Ou seja, o fantástico é a hesitação experienciada 
por alguém que, na presença de um fato suspostamente sobrenatu-
ral, conhece apenas as leis naturais. Ao passo que se opta por uma 
explicação do acontecimento sobrenatural, entra-se nos subgêneros 
estranho ou maravilhoso. O primeiro, basicamente, caracteriza os 
tipos de narrativas em que o fenômeno causador da incerteza é rece-
bido como algo que pode ser resolvido pela razão. Já no maravilho-
so, o fenômeno sobrenatural não é tratado como tal pela narrativa, 
pois que pertence a um mundo, pode-se dizer, à parte, cujas leis 
são conhecidas e que, em razão disso, não suscita questionamento 
(TODOROV, 2010).

 Por outro lado, Filipe Furtado (1980), para além das reações 
provocadas no leitor, entende que a essencialidade do gênero fan-
tástico está na ambiguidade, construída a partir de mecanismos tex-
tuais. Para tanto, a narrativa deve, por meio de técnicas discursivas, 
instaurar e manter, até o seu termo, a indefinição entre aquilo que 
corresponde às leis naturais, que é próprio do mundo empírico, e 
aquilo que surge, confrontando-as, definido como metaempírico, 
estabelecendo-se, assim, uma indecisão quanto à aceitação ou não 
da realidade em que se insere o elemento sobrenatural. 
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Para efeito de ambiguidade, são definidos certos princípios a se-
rem seguidos. A narrativa deve ser organizada de modo que, sob 
uma realidade de aparente normalidade, análoga a que conhecemos, 
ocorra o surgimento de uma fenomenologia metaempírica cuja 
existência seja reforçada pelos personagens e pelos acontecimen-
tos, colocados em posição de destaque em relação aos elementos 
temáticos. Não se deve racionalizar demasiadamente o fenômeno 
metaempírico, sendo necessário dar-lhe verossimilhança para que 
se torne aceitável ao crivo da opinião comum. Como acessórios, 
com vistas a potencializar a identificação do leitor com o objeto 
narrado e, consequentemente, garantir o efeito fantástico, pode-se 
empregar outros recursos, como: personagens que apresentem uma 
interpretação ambígua dos acontecimentos; uma estrutura actancial, 
conforme os aspectos do gênero, para a organização das funções 
dos personagens; um narrador homodiegético; “um espaço híbri-
do”. Embora funcionem de modo diferente em cada texto, esses 
elementos seriam recorrentes no fantástico enquanto gênero (FUR-
TADO, 1980, p. 132-133). 

No que concerne à classificação do conto em foco neste traba-
lho como pertencente ou não ao gênero fantástico, temos, até aqui, 
três premissas: a de Marie-Hélène Piwnik (2009), que afirma tra-
tar-se de uma narrativa fantástica, sem, contudo, oferecer-nos mais 
informações de como o gênero está configurado, devido, é claro, à 
concisão exigida em um texto introdutório; a de Filipe Furtado, que, 
a partir de uma análise um tanto quanto simplista e breve, embasa-
da em uma visão demasiadamente maniqueísta, busca contestar a 
pureza do fantástico em “O defunto”, apontando algumas de suas 
especificidades – o religioso e antagonismo entre bem e mal – que 
enfraqueceriam os aspectos negativos da manifestação sobrenatu-
ral e que, consequentemente, subverteriam o efeito de ambiguida-
de pretendido; e a de Maria do Carmo Castelo Branco de Sequeira 
(2002), que tomamos como base para nossa análise e para quem 
esse conto eciano constitui um tipo de programa de possibilidades 
de metamorfoses do fantástico em outras subespécies de narrativas 
ligadas igualmente ao insólito. 

Situada no território ibérico, num período de sucessão entre rei-
nados, de Henrique IV para o de Fernando e Isabel, a narrativa, 
recorrendo a datações e citando nomes de figuras históricas, busca 
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a verossimilhança, isto é, criar um cenário de aparente normalidade. 
Trata-se de um contexto medieval rigidamente segmentado, dualista 
(positivo/negativo; bem/mal) e frequentemente atravessado pelo 
religioso, favorável ao aparecimento de fenômenos meta-empíricos.

Sequeira (2002) chama-nos a atenção para o título do conto (“O 
defunto”), que atua como um condicionante de leitura, uma vez que 
a faz entrar nos domínios do insólito e, em detrimento dos elemen-
tos temáticos, atribui ao morto-vivo o valor de sujeito da narrativa.

[...] deslocando um aparente e mero coadjuvante para a centra-
lidade e dando-lhe a importância de sujeito, [o texto] começa 
por se declarar ‘fantástico’, assumindo o gênero como força te-
mática. Dessa forma, desfoca as temáticas do amor, do ciúme, 
do ódio e da traição, empurrando-as para as zonas embaciadas 
e difusas da periferia, parecendo privilegiar a substância fantás-
tica” (SEQUEIRA, 2002, p. 268).

Entrando na diegese, vemos estabelecer-se um tipo de lógi-
ca que vai dissimulando e camuflando os procedimentos textuais 
empregados pelo narrador. Verifica-se a presença de um jogo que 
olhares que, a partir de uma “conjugação entrelaçada” dos temas 
do amor, do ódio e da traição, vai construindo “o mundo fictivo e 
a própria poética do olhar”: o olhar ciumento do Senhor de Lara, 
vigilante, através das gelosias de seu solar; os olhos de coruja da aia, 
que tudo via e contava ao seu senhor; o olhar apaixonado de D. Rui 
pela Dona Leonor; e os olhos aparentemente desinteressados desta. 
Tais olhares seriam os verdadeiros geradores de todo o conflito e 
motores da ação. Primeiro, o ciúme de D. Alonso, depois, a embosca 
armada por ele, tudo tramado para “fazer funcionar o lado fantásti-
co da narrativa” (SEQUEIRA, 2002, p. 269). 

Além disso, a partir da caracterização dos personagens princi-
pais ao conflito, D. Rui de Cárdenas e D. Alonso de Lara, a narrati-
va também parece fundar um jogo de oposições em que o primei-
ro representa aquilo que tem ligação com o bem e a religião, e o 
segundo, com o mal e com o diabólico. Isso é sugerido ainda pela 
divisão territorial e pela descrição de suas respectivas moradias. 
Ambas separadas por uma rua: de um lado, a casa arejada de D. 
Rui e a igreja do Pilar, do outro, o palácio de D. Alonso, cárcere de 
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Dona Leonor, negro, murado, “como que um jazigo”.
Como pano de fundo dessas oposições, tem-se uma atmosfera 

repleta de estranhezas, que geram certa inquietação no persona-
gem principal (“o valente moço sentiu um medo estranho, o medo 
daquela felicidade que se acercava e que lhe parecia sobrenatural”) 
e uma ansiedade no leitor, que aguarda a inserção do defunto na 
história. 

O narrador vai preparado o terreno para a configuração do 
fantástico, inserindo acontecimentos que subentendem a existência 
do sobrenatural, mas de forma bastante esquiva. Primeiro, tem-se 
a “imagem da virgem com o peito trespassado pôr sete espadas”. 
Depois, é-nos sugerido que, “sem sentir as dores dos sete ferros, ou 
como se eles só dessem inefáveis gozos, [a virgem] sorria com os 
lábios muito vermelhos”. Em seguida, há o “toque de agonia” do si-
nete anunciando a morte de um Frade. Nesse trecho, em específico, 
pode-se entrever a índole sádica do narrador, parecendo querer pôr 
em evidencia aspectos negativo da existência, como o sofrimento e 
a morte. Por outro lado, de acordo com Sequeira (2002), a narrativa, 
nesse ponto, parece já deslizar para um subgênero do insólito, o 
maravilhoso religioso cristão, isso porque somos levados a concluir 
que “o toque de agonia não era, pois, de mau presságio!”, aliviando 
toda e qualquer apreensão, de modo que o cavaleiro “cavalgou ale-
gremente e partiu”. 

Em seguida, tendo tomado seu caminho “esguio e negro” para 
Cabril, sob a lua cheia, o herói é surpreendido, no Cruzeiro, “onde 
a estrada se fendia em duas, mais juntas que a ponta de uma for-
quilha”, por uma “velha em farrapos”, que surge iluminada por um 
candeeiro e logo desaparece, “como se tivesse surgido somente para 
avisar o cavaleiro do seu caminho errado...”. A estranheza desse sur-
gimento repentino da “velha” – assim como seu desaparecimento 
reticente – e a duplicidade, quase que indistinta, do caminho a ser 
tomado por D. Rui, parecem assinalar para o leitor a ambiguidade 
em que se instala a narrativa, ainda que a hesitação experimentada 
pelo personagem seja transitória. 

Outro componente importante para esse efeito de estranheza 
está na lua que, conforme a história avança, parece, simultaneamen-
te, progredir no céu e se ir tornando mais luminosa – adquirindo, 
no Cerro, uma coloração amarelada –, alcançando seu ponto mais 
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alto no momento clímax, após o que desfalece. Furtado, ao tratar da 
necessidade de hibridez no espaço da narrativa fantástica, comenta 
sobre a frequência com que, nesse tipo de ambientação, se foge “à 
luz e à cor, [preferindo-se] descrições que subentendam iluminação 
vaga ou escuridão”, de modo a evitar-se a “definição de formas das 
grandes áreas abertas” (FURTADO, 1980, p. 124). Além da manu-
tenção da indefinição espacial, outra função que pode ser atribuída 
à lua é a de marcar o tempo de transcurso da trajetória do herói, 
que é iniciada sob a luz do sol e, após atravessar a noite, termina ao 
amanhecer, concluindo o seu ciclo. 

O que decorre desses “efeitos sobrenaturais” é que “toda essa 
parte parece ganhar outra dimensão, alheia mesmo ao próprio am-
biente medieval e circulando em um outro universo onde o discurso 
repetitivo lhe acentua o efeito ritual, ferindo o passeio do cavaleiro 
feliz, rumo a aventura amorosa” (SEQUEIRA, 2002, p. 270). Tal 
dimensão é atingida sempre que a indefinição do espaço é exacerba-
da, seja devido à falta de realismo, seja em razão de sua subversão. 
Na passagem em que D. Rui foge a cavalo de Cabril, com o defunto 
à garupa, há esse tipo perturbação do real, isto é, a transposição 
para um mundo como que regido por leis desconhecidas, onde a 
existência de uma “estrada infindável” surge como probabilidade 
fenomênica plausível ou pelo menos como uma desesperada sus-
peita, um angustiante temor. Conforme o narrador nos revela, D. 
Rui “estremeceu com o quimérico medo de que tão fúnebre com-
panheiro, para sempre o ficasse acompanhando, e se tornasse seu 
destino galopar através do mundo, numa noite eterna, levando um 
morto à garupa...”.

 Já a repetição discursiva se dá tanto na recorrência, durante a 
narrativa, de lexemas negativos (“negro”, “sepultura”, “cárcere”, 
“morte” etc.) e de carga semântica símile, como na reiteração qua-
drupla do número quatro, na descrição do Cerro do Enforcados, e 
da ideia de morte: “lá se erguiam, negros, enormes, sobre a amare-
lidão do luar, os quatro pilares de granito semelhantes aos quatro 
cunhais duma casa desfeita. Sobre os pilares pousavam quatro gros-
sas traves. Das traves pendiam quatro enforcados negros e rígidos” 
(QUEIRÓS, [19--, p. 204).

 Embora o leitor crie certa expectativa quanto à construção de 
toda essa atmosfera fantástica, a verdade é que, quando D. Rui se 
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depara com o defunto, todo o terror e o espanto que se poderia 
esperar de sua reação não ocorrem, uma vez que o cavaleiro o 
toma como um enviado de Deus e aceita que a caveira lhe pres-
te o serviço de que foi incumbida.  Assim, a hesitação, tida por 
Todorov (2010) como essencial ao gênero, relacionada à indefini-
ção frente ao elemento sobrenatural, que poderia ser corroborada 
pelo comportamento do personagem, não se sustenta no conto 
por meio da leitura do ponto de vista estrito do protagonista. Os 
efeitos de ambiguidade são transitórios, e podem ser interpretados 
como comuns ao contexto medieval em tela e correspondentes a 
uma verossimilhança religiosa.

Além disso, a identificação do destinatário real com o repre-
sentado na narrativa fica impossibilitada pela falta de um narrador 
homodiegético ou de um narratário intradiegético explícito. Nos-
so contato com a matéria narrada acaba sendo indireto, de modo 
que tomamos conhecimento somente daquilo que nos fornece o 
narrador, conforme a perspectiva por ele adotada. Mas, nesse jogo 
de claro-escuro, informações, num primeiro momento sonegadas, 
são-nos posterior, cínica e oportunisticamente, reveladas por um 
narrador heterodiegético indefinido, que cambia entre a onisciência 
e a perspectiva falsamente limitada. Essa modalidade de narração 
acaba por regular o foco da nossa atenção, podendo convencer fa-
cilmente o leitor inexperiente de sua veracidade. Mas é preciso ver 
o que esconde todo esse diáfano véu, pois essa não é a única via de 
ativação do programa.

Se, por um lado, a leitura pela perspectiva do cavaleiro nos leva 
à configuração do conto como pertencente ao gênero maravilhoso, 
por outro, temos o viés do senhor de Lara, sobre o qual recaí toda 
a perplexidade diante do inexplicável. Não encontrando, na manhã 
seguinte, o corpo daquele que acreditava ter ferido de morte, D. 
Alonso passa a duvidar de sua própria razão, sendo levado à loucura 
quando descobre que D. Rui ainda vivia e quando vê a sua adaga 
cravada em um dos defuntos do Cerro. A resistência ao reconhe-
cimento da recessão de sua razão para dar conta dos últimos fatos 
de sua vida leva-o a gastá-la na procura de um sentido, mesmo que 
para isso tenha de escavá-lo com as próprias mãos. Devoto da razão, 
ele morre “esgaravatando a terra, a procurar” esse sentido. Morre 
tentando encontrar uma explicação para a dimensão sinistra do real 
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para a qual, de repente, vira-se transportado, hesitando em aceitar a 
ocorrência metaempírica, que o assolava como um fantasma. Não 
se deve esquecer que apenas o narrador, nós e o cavaleiro sabemos 
como tudo se passou na misteriosa noite em que o defunto enforca-
do aparecera ao senhor de Lara, na janela do quarto amoroso, sob a 
aparência de D. Rui, em fisionomia e em traje (“todo ele, na figura e 
no modo”), isto é, metamorfoseado nele. A ambiguidade quanto aos 
acontecimentos dessa noite e os que dela decorrem se conservam 
para D. Alonso até a sua morte. 

É, portanto, sobre o personagem de D. Alonso que o fantástico 
opera, pois ele é o único que não saí incólume do evento sobrenatu-
ral. Velho, já de cabelos grisalhos, excessivo em seus cuidados com a 
mulher, uma moça jovem e muito bela, tem sua vida abalada, de re-
pente, pelos anseios de um moço. Presente em nosso imaginário, en-
quanto resquícios de um romantismo que se julga superado, somos 
atraídos pela ideia de um amor idealizado, lascivo, romântico em 
seus termos, em detrimento do amor matrimonial, e assim somos 
levados a aceitar e a desejar que o adultério venha a se consumar, 
ainda que, para isso, seja necessário pôr fim à história do senhor de 
Lara.  

Para além disso, caso se pretenda uma explicação para o ocor-
rido, declinando para o subgênero estranho, pode-se recorrer ao 
ponto de vista dos habitantes de Segóvia, que, ao descobrirem o 
enforcado com uma adaga no peito, interpretam o caso como um 
“gracejo”.

Na véspera, de tarde, indo o corregedor visitar o cerro das 
forcas, pois se acercava a festa dos Santos Apóstolos, des-
cobrira, com muito pasmo e muito escândalo, que um dos 
enforcados tinha uma adaga cravada no peito! Fora gracejo 
de um pícaro sinistro? Vingança que nem a morte saciara?... E 
para maior prodígio ainda, o corpo fora despendurado da for-
ca, arrastado em horta ou jardim (pois que presas aos velhos 
farrapos se encontravam folhas tenras) e depois novamente 
enforcado e com nova!... E assim ia a turbulência dos tempos, 
que nem os mortos se furtavam a ultrajes! (QUEIRÓS, [19--], 
p. 220).

O que se esconde por detrás da aparência de uma fictícia pla-
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taforma medieval, sobre a qual se constrói uma verossimilhança 
religiosa e uma história romântica de final feliz, não é unicamente 
um jogo genológico, programado com o objetivo ironizar, mas tudo 
aquilo que o “burguês” (remontando ao texto eciano “Poetas do 
mal”4) evita ou se nega a ver: a hipocrisia, a amoralidade dos fatos, 
a flacidez da ortodoxia religiosa e o declínio finissecular do valores, 
já entrevisto e anunciado pela Geração de 70. Se a alvura da pele e 
o áureo dos cabelos de Dona Leonor nos remetem à personagem 
Luísa, de O Primo Basílio, é porque, nós, leitores, por esta também já 
tomamos partido e igualmente já defendemos, hipocritamente, a su-
premacia da lógica do desejo sobre os princípios que regem (ou pelo 
menos fingimos que regem) a sociedade, o matrimônio... Porém, se 
neste romance a culpa recebe tratamento trágico, em o defunto a 
transgressão é fardo leve, tão logo absolvida por Nossa Senhora do 
Pilar, restando-nos apenas abençoar, junto com bispo, o enlace de 
D. Rui e Dona Leonor. E, no fim, ao fundo, quase se pode escutar o 
riso irônico e satânico abafado pelo narrador. 

A partir dessa análise mais aprofundada e crítica do conto ecia-
no, pode-se notar como a interpretação de Furtado (1980), além de 
ser insuficientemente breve, é demasiadamente maniqueísta, unívo-
ca, monológica, pois, com base em sua própria teoria, é possível 
adotar novas perspectivas e relativizar possibilidades de ativação 
da narrativa. A leitura de Sequeira (2002), enquanto “programa de 
possibilidades de transformação do fantástico noutras subespécies 
de narrativas”, mostra-se muito mais promissora e complexa, o que 
é corroborado por uma apreciação mais demorada do texto. Pre-
tendeu-se, neste trabalho, ativar as diferentes “metamorfoses” ge-
nológicas de “O defunto”, que nele estão presente como potência, 
evidenciando e alargando as “subespécies narrativas” (fantástico, es-
tranho e alegórico) sonegadas pela apreciação simplista de Furtado 
(1980).
4 Em “Poetas do mal”, folhetim publicado em 21 de outubro de 1866, Eça 
exercita sua primeira reflexão estético-literária, classificada por ele como satânica. 
Condenando o materialismo, gerador de toda decadência social e cultural, ele 
afirma que os poetas do mal, cuja prosa poética constituía nada menos que um 
sintoma dessa dissolução, eram incapazes de aturar o egoísmo e o materialismo da 
burguesia piegas, gorda e sonolenta. Em razão disso, buscavam atirar de “encontro 
às paredes do cérebro” da sociedade da época tudo o que ela evitava ver ou 
reconhecer, combatendo, assim, carne com carne (QUEIRÓS, [19--], p. 89-94).
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CARTILHA DO MARIALVA E LEITURAS AFINS 

Lucia Moutinho

A imagem ficcional do marialva derivou de um título nobiliár-
quico criado pelo rei D. João IV, em favor de Dom Luís de Me-
neses, depois Marquês de Marialva,  graças ao papel decisivo que  
desempenhou na Revolução de 1640 e na Restauração.  A Cartilha 
a associa ao latifundiário provinciano de mentalidade conservado-
ra, que, por meio da marginalização da mulher e do trabalhador, 
garante a sua permanência no poder e de toda a elite, cujo papel a 
maioria das personagens masculinas cardosianas desempenha (RI-
BEIRO, 1989, p. 44). Em oposição ao marialva, o ensaio define o 
conceito de libertino, cujo significado  não é o “devasso, indivíduo 
esbanjador, sem pruridos nem regra” (PIRES, 1973, p. 31), mas, 
sim, aquele que domina a razão contra a aceitação do acaso. E o 
exemplifica exaustivamente. 

No século XII, os goliardos foram os primeiros libertinos,  ao 
cantar os prazeres do mundo e  enaltecer as virtudes da ciência  
contra o conformismo místico próprio da sociedade feudal.  Por  
defender os novos princípios e a evolução social da mulher  e por 
tentar banir da mentalidade da época a “maldição do útero” (PI-
RES, 1973, p. 49), Pedro Abelardo, castigado com a castração, foi 
o seu mártir. 

Ensina a Cartilha que o termo “libertino”,  cunhado  no sé-
culo XVI, significava a alegria de viver, o gosto pelo individual e 
pelo humano, típico da Renascença. Em Portugal, naquela época, 
representou-o Fernão Mendes Pinto, “aventureiro superior” (PI-
RES, 1973, p. 33). 

No século XVIII português, ele é o estrangeirado, citadino, 
curioso, inovador, mundano e libertário, com espírito crítico bas-
tante para preservar autonomia de ideias e atos e “modificar a vida 
em sociedade” (PIRES, 1973, p. 35), tal como na Itália pontificou 
Casanova, o célebre veneziano também mencionado na Cartilha. Na 
ficção inglesa, Barry Lindon,  herói picaresco do romance  de W. 
M. Thackeray, As memórias de Barry Lindon, publicado em 11 epi-
sódios na Fraser’s Magazine, em  1844, depois filme de Stanley Ku-
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brick, em 1975, foi seu representante, embora nem sempre tenha 
saído vitorioso nas suas invectivas. 

Segundo a Cartilha,  sobressaíram durante a administração 
pombalina os estrangeirados:

a. Dom Luís da Cunha (1662-1749) – Magistrado e diploma-
ta,  tratou de questões do Brasil, disputadas por Espanha e 
França. Redigiu o Tratado de Utrecht  e, nas obras Instruções 
e Testamento político,  criticou os preconceitos portugueses 
e sugeriu reformas;

b. Ribeiro Sanches (1699-1782) – Médico e escritor, descen-
dente de cristãos-novos, ao ser denunciado à Inquisição 
como praticante do judaísmo, exilou-se em Londres. Foi 
para a Holanda como pedagogo e, depois, em São Peter-
sburgo, exerceu  a função de médico dos exércitos im-
periais e da corte russos.  Deposto, em 1747, pela nova 
czarina antissemita, estabeleceu-se em Paris, onde contri-
buiu com um verbete para a Enciclopédia de Diderot sobre 
“Doença venérea”, entre outros escritos.

c. Luís Antônio Verney (1713-1792) -  Depois de formado 
em Teologia, radicou-se na Itália em 1736, onde escre-
veu o Verdadeiro método de estudar (1746) e permaneceu até 
morrer. Os vários volumes que compõem essa obra pe-
dagógica e revolucionária provocaram polêmicas que se 
prolongaram nos reinados de D. João V e D. José. Ela 
representa o iluminismo português, propõe a aplicação da 
Medicina, da Justiça e da Administração como instrumen-
tos eficazes para a melhoria das condições sociais, enfatiza 
o estudo do Português e das Línguas Modernas, da Física, 
da História, da Geografia. Mentor de reformas ideológi-
cas e educacionais implantadas por Pombal,  foi  preteri-
do, entretanto, como pedagogo oficial do Reino, em favor 
de Ribeiro Sanches, idealizador do Colégio dos Nobres;

d. Cavaleiro de Oliveira (Lisboa, 1702 – Londres, 1783). 
Protestante, Francisco Xavier de Oliveira serviu em Haia, 
onde conheceu Luís da Cunha. Viúvo e casado várias ve-
zes (com uma alemã, em Viena, e com uma inglesa, em 
seguida), as dificuldades financeiras o levaram à prisão. 
Sua vida e sua literatura polêmica geraram controvérsias 
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a ponto de ser queimado em efígie num auto de fé em 
Portugal, país que ridicularizou em seus escritos. Defen-
deu o “direito natural dos cidadãos de boa razão sobre 
os bem-nascidos” (PIRES, 1973, p. 24) e nas Cartas fami-
liares combateu a Inquisição e o catolicismo.    No plano 
da ficção, Cavaleiro de Oliveira figura como personagem 
na peça O Judeu  (1966) de Bernardo  Santareno.  Nela 
impreca contra a Inquisição que prendeu e processou o 
teatrólogo Antônio José da Silva, acusado de judaísmo, 
por ser filho de cristãos-novos, designação que se atribuía 
aos judeus convertidos. A verdade é que o seu teatro de 
bonifrates incomodou o Santo Ofício e o Portugal obscu-
rantista de então devido ao tom satírico. 

e. Marquês de Pombal (1699-1782) – Para a maioria dos 
historiadores, o século XVIII português divide-se em três 
fases: antes, durante e depois do ministro de Dom José I. 
Estrangeirado também, diplomata em Londres e Viena, o 
Marquês de Pombal não era benquisto por D. João V. Du-
rante a sua fase governativa, como primeiro-ministro de 
D. José I, conhecida como despotismo esclarecido, dirigiu 
todos os negócios do Reino, enfrentou a catástrofe do ter-
remoto de Lisboa de 1755 e reergueu a cidade. Em 1766, 
fundou o Colégio dos Nobres, um internato destinado ao 
ensino dos fidalgos portugueses, para que ocupassem car-
gos notáveis da nação, com professores estrangeiros man-
tidos pela Coroa. Foi extinto,  em 1836, pelo liberalismo 
burguês. O Marquês administrou o escoamento do ouro 
brasileiro, instaurou processos contra a corrupção, mas 
consentiu  a Inquisição, impondo um regime de terror e 
perseguições, retirando dos jesuítas o direito de pregar e 
ensinar. Com a ascensão de Dª. Maria I,  foi acusado de 
abuso de poder e roubo. Condenado ao desterro,  morreu  
em 1782.

Ainda no século XVIII, convém lembrar os conjurados mi-
neiros. Brasileiros, se não foram libertinos, foram, isso, sim, liber-
tários. 

Entre os textos “machistas”  enumerados na Cartilha sobressai a 
“progressista”  Carta de guia de casados de Dom Francisco Manuel de 
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Melo, do século XVII, que aconselha o confinamento da mulher 
entre as paredes do lar. Enquanto a  produção literária portuguesa 
do século XIX, como Viagens na minha terra, os  romances de Eça 
de Queirós e de Júlio Dinis, desenha  heroínas  fracas à sedução do 
homem, a ficção cardosiana elege as mulheres como futuras, tal-
vez, quem sabe,  libertinas. A simpatia que denota o narrador pelas 
figuras femininas o justifica. Vale dizer que, no tempo de Luísa de 
O primo Basílio, o conceito de feminismo não havia sido formulado.  
Por isso, pôde o narrador deste romance  ridicularizar Dona Feli-
cidade,  cuja cintura larga acusava excesso de gases. Além disso, o 
cômico sempre se valeu do politicamente incorreto.

No século XVI, as mulheres se fizeram representar intelectu-
almente – senão também aquelas que produziram desde sempre, 
mas não mereceram destaque, como as mães e as trabalhadoras. 
Entre aquelas, figuraram a Infanta Dona Maria (1521-1577) e as 
damas do seu círculo de mecenato, conhecido como “Universidade 
Feminina”,  onde se reuniam as irmãs Sigea, Luísa e Ângela,  Públia  
Hortênsia de Castro, cujo apelido Públia, segundo os latinistas, se 
devia ao  gosto de falar em público, e Paula Vicente, filha de Gil 
Vicente. Camões e André de Resende o teriam frequentado tam-
bém, entre outros literatos (VASCONCELOS, 1983, p. 52).

Preceptora erudita da Infanta, Luísa Sigea, conhecida como a 
“Minerva do seu século”, dedicou versos latinos àquela, na obra inti-
tulada Sintra, em que uma ninfa surgida dos encantos bucólicos 
do cenário vaticina os sucessos da sua protetora (PINTO, 1996). 
Hortênsia de Castro estudara Retórica, Humanidades e Metafísica, 
na Universidade de Coimbra, havendo deixado livros de prosa e 
verso e diálogos sobre Teologia e Filosofia, intitulados Fiosculos 
Theologicales. Paula Vicente não só publicou a obra do pai, com 
financiamento e licença da Infanta, como escreveu um texto di-
dático sobre as línguas inglesa e holandesa e comédias, em que 
também atuava.

Mais tarde,  Sóror Violante do Céu (1607-1693), “encantou a 
elite seiscentista, pela expansão de seu temperamento apaixonado”  
(BERARDINELLI, 2013, p. 57):

Que suspensão, que enleio, que cuidado
É este meu, tirano Deus Cupido?
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Pois, tirando-me enfim todo o sentido,
Me deixa o sentimento duplicado.

Absorta no rigor de um duro fado,
Tanto de meus sentidos me divido,
Que tenho só de vida o bem sentido,
E tenho já de morte o mal logrado.

Enlevo-me no dano que me ofende, 
Suspendo-me na causa de meu pranto,
Mas meu mal (ai de mim) não se suspende,

Oh cesse, cesse, amor, tão raro encanto, 
Que para quem de ti não se defende
Basta menos rigor, não rigor tanto.          
(BERARDINELLI, 2013, p. 58)

Feito de jogos de palavras (entre “sentido”, “sentimentos” e “sen-
tidos”, “suspensão” e  “suspendo-me”, “enleio” e “enlevo-me”) e de opo-
sições (“tirando-me ... Me deixa”) e de paradoxo, presente nos dois 
primeiros versos do primeiro terceto, ao gosto da época, o soneto 
revela que o eu-lírico goza o sofrimento, mas no fim se rende e 
suplica o seu cessar. Traduzindo o texto carregado de elementos 
maneiristas, como antíteses, paradoxo, quiasmo, paralelismo: o eu-
-lírico, ou a poetisa, de tanto amar perde o senso. Confusa, tenta 
entender-se consigo mesma e interpela ao “tirano deus Cupido”. Pre-
vendo a morte breve,  o enlevo, “tão raro encanto”, cede ao cansaço, 
porque não suporta mais o rigor do sofrimento que o amor lhe 
impõe.  

Mereceram comentário positivo na Cartilha as cinco Cartas 
portuguesas de Sóror Mariana do Alcoforado (1640-1723), como 
exemplo da prática em soberania dos amantes, no ato de amar, 
buscada pelo libertino, mas nunca pelo marialva, e como exemplo 
da revelação do prazer físico em si mesmo, como aperfeiçoamento 
humano, sem vestígio do arrependimento da amante abandonada. 
As cartas foram escritas em francês como desabafo pelo abandono 
do amado, um capitão do exército francês, Noel Bouton, depois 
Conde de Chamilly, que fora lutar junto a Portugal contra a Espa-
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nha. Em 1669, foram  publicadas em Paris e circularam na Europa, 
embora em Portugal, só viessem a ser traduzidas para o português 
a partir de 1836.

Leonor de Almeida Portugal, a Marquesa de Alorna (1750-
1839), nos séculos XVIII e XIX, desfrutou de um círculo de rela-
ções ilustres, entre as quais se incluíam Bocage e Castilho. A vida 
de clausura, no Convento de Chelas, dos oito até os vinte e sete 
anos,  propiciou-lhe a  formação intelectual e literária.  Com o 
nome arcádico de Alcipe, que lhe foi sugerido por seu mentor Fi-
linto Elísio, cultivou os gêneros clássicos, desde a elegia, a écloga, 
o idílio, a cantata, a canção, a epístola, a ode, o soneto...  Um dos 
sonetos manifesta seu anseio de liberdade.

Tristeza
Ideias que em desgostos exercitas
Te rodeiam de espectros, e de medos
Curvada, e sotoposta aos penedos, 
Que fazes, Lise triste, que meditas?

Cercam-te os ais de vozes mil aflitas,
Vês partidos dos raios os rochedos;
Em rudes troncos, densos arvoredos,
Que vês, Lise? Senão mágoas escritas?

Foge daqui, Pastora, que a tormenta
Que em sítio tão cruel te tem cercada,
Ainda mais com teu pranto se acrescenta.

Vê do trovão a nuvem carregada,
Teme os coriscos que entre si fermenta,
Escuta o negro mar que ao longe brada.   
 (BERARDINELLI, 2013, p. 65)

O eu-lírico em um congeminar de si para consigo dialoga com 
a personagem Lise e a aconselha a abandonar os desgostos, me-
dos, queixumes, e despertar para a realidade, escapando, assim,  da 
dependência, da opressão do “sítio tão cruel [que a tem] cercada”, ex-
pressa pelas imagens penedos, rochedos, rudes troncos, densos arvoredos, 
tormenta, a nuvem carregada do trovão.  A imagem do último verso 
“Escuta o negro mar que ao longe brada” sugere que a personagem deve 
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enfrentar o perigo (“o negro mar”)  que a liberdade representa .  
A tal opressão não se submeteu a célebre Inês Pereira, protago-

nista da farsa vicentina, representada pela primeira vez diante de 
Dom João III e da corte portuguesa, no Convento de Cristo, em 
Tomar, em 1523. Nem Moll Flanders (1722), heroína do romance 
homônimo do inglês Daniel Defoe, cujo título completo dizia “As 
aventuras e desventuras da famosa Moll Flanders;  nascida em Newgate, viveu  
três anos de  peripécias; ainda criança, foi prostituta por doze anos; casada 
cinco vezes (uma delas com o próprio irmão);  doze anos ladra; deportada como 
criminosa para a Virgínia; enriqueceu, viveu honestamente e morreu como 
penitente. Escritas a partir do seu memorial”.

Séculos depois, o soneto de Florbela Espanca selecionado 
(1894-1930) não seria tão libertário (ou libertino) como as Cartas 
portuguesas, por exemplo.  

Desde a escola primária, Florbela escrevia versos e ficções. 
Completou o Curso Complementar de Letras, frequentou o de 
Direito na Universidade de Lisboa, atuou como jornalista e tra-
dutora, deu aulas particulares de Português, enquanto mantinha a 
escrita poética regularmente, registrada nos volumes Livro de Má-
goas, de 1919, Livro de Sóror Saudade, de 1923, e Charneca em flor, de 
1931. Devastada pela depressão devido à origem familiar um tanto 
ou quanto obscura, aos casamentos infelizes, à morte do irmão 
Apeles  que adorava, a terceira tentativa de suicídio não falhou e  
morreu prematuramente aos 36 anos, apesar da produção intensa.

 Noite de saudade

A Noite vem poisando devagar
Sobre a Terra, que inunda de amargura...
E nem sequer a bênção do luar
A quis tornar divinamente pura...

Ninguém vem atrás dela a acompanhar,
A sua dor que é cheia de tortura...
E eu oiço a Noite imensa soluçar!
E eu oiço soluçar a Noite escura!

Por que és assim tão escura, assim tão triste?
É que, talvez, ó Noite, em ti existe
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Uma Saudade igual à que contenho!

Saudade que eu sei donde me vem...
Talvez de ti, ó Noite!... Ou de ninguém!...
Que eu nunca sei quem sou, nem o que tenho!!                     
 (BERARDINELLI, 2013, p. 174) 

O texto “Noite de saudade” confirma como a angústia , a dor 
de ser e de existir, “nunca sei quem sou, nem o que tenho”,  é a tônica 
da poesia de Florbela. Dela não consegue escapar, porque até a 
Natureza que a circunda, a noite, a Terra, o luar, da mesma dor 
comungam.

O primeiro soneto  sugere diálogo como  um esforço do eu-lí-
rico para aceitar-se, traduzir-se,  próprio do racionalismo clássico, 
enquanto, os demais revelam contemplação  e comunhão com a 
Natureza – prenúncio e resquício do Romantismo, em uma e outra 
poetisa – , com quem o eu-lírico se irmana pela identidade dos 
propósitos de opressão e de dor que teme enfrentar. 
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A HISTÓRIA DA AMÉRICA PORTUGUESA, 
DE ROCHA PITA: (DES)CONEXÕES (PÓS)

COLONIAIS EM ROTAS ALTERADAS

Manoel Barreto Júnior1

O discurso narrativo de Sebastião da Rocha Pita, na compo-
sição da História da América Portuguesa, é potencializado pela na-
tureza da matéria histórica que, disponível nas contingências do 
imaginário, materializa-se em demasia, através da representação da 
realidade colonial brasílica.

Convém, portanto, relembrar que a provocação se firma em 
alargar a dimensão comunicativa da obra, de modo a transcen-
der os aspectos historiográficos, em favor do efeito estético que a 
mesma possa despertar em cada leitor. A este propósito, segue-se 
o percurso as contingências do imaginário na (re)criação da Amé-
rica portuguesa, isto é, através de procedimentos intersubjetivos e 
contínuos, sobretudo, a consubstanciar as narrativas pela forja da 
realidade factual setecentista em sua totalidade expressiva. 

Ora, cabe observar que, pela palavra, a realidade se firma, ao 
mesmo tempo em que constrói a representação primeira de mun-
do. Assim, a linguagem possibilita a ordenação deste aglomerado 
de seres num esquema significativo que só se faz possível, através 
da consciência simbólica humana; sem essa consciência tudo con-
tinuaria, apenas, como um grande conglomerado de coisas. De tal 
sorte que o mundo, um conceito essencialmente humano, apenas, 
tem sentido com o homem e para o homem, pois a representação 
dele e a percepção do próprio homem surgiram juntas e permane-
cem, indissoluvelmente, ligadas através das mais variadas tempo-
ralidades e sociedades. 

Com efeito, as tendências narrativas setecentistas diversificam-
-se, mas têm em comum a fé na razão, na ciência, no culto à ra-
cionalidade e nas sensibilidades clássicas, ou seja, sempre, regida 
pelo dogma religioso e pelo absolutismo monárquico que serviam 
como conceito retórico e prescritivo ao modelo historiográfico. 
1 Doutor em Literatura e Práticas Sociais. Professor Assistente da Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB).
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Todavia, natureza, razão e verdade aparecem relacionadas, nas ma-
nifestações estéticas do século XVIII português. Assim sendo, a 
constatação deste fato revela que as narrativas de Rocha Pita são 
construídas a partir de uma linguagem de expressão mimética e 
racional que funciona como expressão da verdade, pensando-se 
numa realidade situada além do limite do artístico, como salienta 
Roland Barthes (1975, p. 155), em seus estudos sobre retórica e 
poética antiga.

Desta maneira, a literatura, a partir desta perspectiva, acaba 
por problematizar a história, uma vez que possui, sem dúvidas, um 
esquema de referências do passado. Afinal de contas, um aconte-
cimento factual declarado através de dada obra, sempre, gera con-
trovérsias, a partir de sua posição discursiva, pois, nesta “revisita” 
ao passado, como no caso expresso da História da América Portu-
guesa, sempre alavanca outras tantas “verdades”, até então, não 
reveladas, em detrimento das demandas de um discurso oficial. 
Ações próximas como as ocorridas entre as relações de poder e os 
empenhos institucionalizados experimentados pelo cronista-colo-
no, para produção de uma obra, a princípio, de maior interesse aos 
colonizadores portugueses.

Consoante ao exposto e direcionando a reflexão sobre os tra-
ços das representações da realidade por meio das narrativas de 
Rocha Pita, não se pretende de modo algum avaliar seu inquestio-
nável valor histórico, mas, sim, entender a maneira com ela se es-
tabelece como forma de produção historiográfica. Nesta direção, 
tal tessitura narrativa realiza algumas descrições preciosas, objeti-
vamente ilustradoras dos fatos históricos, num magnífico quadro 
de ambiência voltado, principalmente, para o registro da realidade 
vivida e seus desdobramentos para a construção histórica de uma 
incipiente sociedade colonial.

Sobre tal ponto, recorre-se ao conceito de metaficção histo-
riográfica, a partir das intervenções críticas de Linda Huntcheon 
(1991), exatamente, por agregar características das quais se com-
preendem valiosas para os desígnios, junto às contingências do 
imaginário, para construção da história da América portuguesa. A 
tal proposição a pesquisadora caracteriza a apropriação de perso-
nagens e/ou acontecimentos históricos sob a ordem da problema-
tização dos fatos concebidos como “verdadeiros”, ou seja, a partir 
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de tal articulação, é bem delineada as diferenças entre a metaficção 
historiográfica e, por exemplo, um romance histórico, ou seja, a 
partir do critério da autorreflexão causada pelos questionamentos 
das “verdades históricas”. Assim alinhado:

A metaficção historiográfica refuta os métodos naturais, ou 
de senso comum, para distinguir entre o fato histórico e a 
ficção. Ela recusa a visão de que apenas a história tem uma 
pretensão à verdade, por meio do questionamento da base 
dessa pretensão há historiografia e por meio da afirmação de 
que tanto a história como a ficção são discursos, construtos 
humanos, sistemas de significação, e é a partir dessa identida-
de que as duas obtêm pretensão à verdade. (HUTCHEON, 
1991, p. 126)

Distante de um ceticismo consciente do historiador – propó-
sito do homem erudito - Rocha Pita tem por objetivo organizar 
os eventos identificados do passado da América portuguesa, en-
tretanto, isto nunca escapa as subjetividades do sujeito histórico. 

De tal maneira, das várias tentativas principiadas com o obje-
tivo de criar uma história integral do território brasílico nenhum 
trabalho se mostra tão volátil entre seu assunto heroico oficial com 
a motivação da vida cotidiana, uma vez que o discurso está refe-
rido em interseção com a racionalidade da corte. Este princípio 
é, sempre, articulado ao modelo cultural e à agudeza prudencial 
quando da representação do mundo colonial, percebido por um 
colono, por um servo do poder metropolitano. 

A este ponto refratário, observa-se que a obra História da Amé-
rica Portuguesa de Rocha Pita, pela busca conceptista do referencial 
histórico, conduz à neutralização da individualidade do cronista 
que passa a recorrer a situações e anseios sociais. Contudo, como 
representante de instituição oratória e devidamente situado em seu 
momento histórico, o cronista incorpora as experiências e vivên-
cias da sociedade colonial do XVIII. Aspecto que articula formas 
de expressão subjetivas que, embalado pelas forças do imaginário, 
potencializa as representações do Brasil colonial, expressas com 
decoro pessoal, sempre, acoplado ao poder positivo metropoli-
tano. Entretanto, quando se ventila tais perspectivas, através de 
leituras contextuais da obra, de algum modo, o leitor é nutrido 
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e, principalmente, redimensionado às possibilidades de (re)criação 
da América portuguesa.

Afinal, não se deve ignorar que Sebastião da Rocha Pita, em 
seus empenhos de escrita historiográfica, servia aos interesses da 
Corte de D. João IV, na medida em que perpetua a memória da na-
ção portuguesa e dos seus homens mais dignos (menção ao próprio 
Pita), instruído aos demais, a partir de perspectivas doutrinárias. A 
este objetivo, a virtude de quem deve efetuar tal grande feito e de 
que modo tal feito fora útil aos demais seres, são propagadas pelas 
narrativas, pois expressam que a virtude moral é imediatamente a 
virtude política que decorre da intensa sacralização do poder atra-
vés das belas letras. Movimento retórico que faz regular o tempo 
vivido aos valores providencialistas da Igreja Católica e do Império 
Português através das produções discursivas, de qualquer natureza.

Assim, os aspectos da vida social são abordados, através das 
suas diferenças, a partir da representação histórica da lógica vivida; 
fica evidente que o cerne da colonização do Estado do Brasil não 
é antropológico, mas imperialista e teológico. Tal constatação se 
torna clara, quando se interpreta que o pensamento do homem 
luso-americano do século XVIII entre as dinâmicas cotidianas que 
têm o princípio e o fim calçados na religião cristã, propagada pela 
fé do poder imperialista, reconhecido pelos agentes colonizadores 
como natural, legítimo e pacífico. 

A despeito destas representações, observa-se, ainda, que Ro-
cha Pita demonstrava grande preocupação em registrar a realidade 
a partir de informações que lhe eram disponíveis, através dos frag-
mentos do discurso histórico, o que supostamente teria compro-
metendo, inclusive, o valor estético de suas composições narrati-
vas, aos olhares mais puristas. 

Analogia esclarecedora em consonância com a tendência de-
corosa da época, para composição de um discurso histórico. De 
tal modo que possibilita a atualização de uma obra tão afastada, 
temporalmente, através do empenho dos aspectos das contingên-
cias do imaginário, pela reflexão do seu momento de produção. 
Especialmente, no tocante às suas fontes informativas, como bem 
confessa Rocha Pita, em seu prólogo, “por falta de engenho, como por 
não ter visto todos os originaes, fazendo maior parte das copias por informa-
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ções, (PITTA, M.DCCC.LXXX. p. xviii.)” que, inclusive, dá vestí-
gios sobre o processo de produção sem separar os mecanismos 
de que são produzidas as narrativas, que pelo caráter da realidade 
factual remeteria, per se, ao infinito das possibilidades e acordos 
interpretativos pelo vetor simbólico. Afinal, a mudança da legiti-
mação para significação dos sistemas discursivos darão sentido ao 
passado, acarretando uma visão pluralista (e talvez perturbadora), 
que, no dizer de Hutcheon (1991, p. 131), articula a historiografia 
como sendo formada por diferentes, mas igualmente significativas 
construções do passado. Fato que se coloca em articulação quando 
abrimos a experiência de refletir a História da América Portuguesa, de 
Sebastião da Rocha Pita pelas contingências do imaginário através 
do olhar ininterrupto das temporalidades que, ainda, acontecem 
e acionam, sempre, outros novos ingredientes do presente ou do 
passado para a ressignificação do textual.

Contudo, deve-se evidenciar que, quando se pondera sobre as 
práticas interativas junto ao discurso historiográfico da História da 
América Portuguesa, não se pretende reduzir o todo da textualidade 
global essencializada. Mas, reafirmar o específico (por Pita) e o 
plural (pelos colonos brasílicos), o particular (pelos portugueses) 
e o disperso arregimentado (pelos contemporâneos), a fim duma 
efetiva constituição de pensamentos livres. Seja como for, cabe 
frisar que as argumentações deste estudo se alimentam do proces-
so interativo com a obra como matéria elementar, sem, contudo, 
excluir a ambivalência narrativa que, filtrada pelo imaginário de 
Rocha Pita, em perspectivas comunicacionais, (re)cria a América 
portuguesa por infindas dimensões interpretativas, ainda em ali-
nho ao proposto por Hutcheon (1991, p. 160) ante os critérios 
da metaficção historiográfica quando adiciona “o passatempo do 
tempo passado”, a tal questão pondera Linda Hutcheon:

Todas essas questões – subjetividade, intertextualidade, refe-
rência, ideologia – estão por trás das relações problematiza-
das entre a história e a ficção no pós-modernismo. Porém, 
hoje, em dia muitos teóricos se voltaram para a narrativa 
como sendo o único aspecto que engloba a todas, pois o 
processo de narrativização veio a ser considerado como uma 
forma essencial de compreensão humana, de imposição de 
sentido e de ocorrência formal ao caos dos acontecimentos. 
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[...]. (HUTCHEON, 1991, p. 160).

E, obviamente a questão que, com isso, se relaciona é a de 
saber como se desenvolvem essas fontes documentais, uma vez 
que se considera necessário apontar que as contingências do ima-
ginário, em Sebastião da Rocha Pita, para construção da realidade 
na América portuguesa revisitada, entroncam aspectos das leituras 
contextuais da obra, sobretudo, em atenção do conceito de me-
taficção historiográfica, a partir de Linda Huncheon (1991). Tal 
articulação, promovem discussões pós-modernas junto a História 
da América Portuguesa, uma obra publicada em 1730; através de ten-
sionamentos, aproximações e distanciamentos contextuais com a 
narrativa de Rocha Pita diante da metaficção historiográfica. Espe-
cialmente, quando ponderado pelo viés da autorreflexão causada 
pelos questionamentos das “verdades históricas”. Pontos que se 
refletem substanciais; exatamente pelo entendimento que tais ca-
tegorias, como gênero narrativo são, apenas, mais duas possibili-
dades de leitura da obra, entre outras tantas fendas interpretativas, 
que, como base desta investigação, no que concerne à propriedade 
de revelar as substâncias de que são submetidas às narrativas, mes-
mo quando se deseja documental.

Assim os acontecimentos narrados na História da América Por-
tuguesa, por si, favorecem tal cenário, especialmente, por provocar 
a suspensão dos aspectos temporais e imperialistas, no qual a 
linguagem suscita imagens desfocadas, quando se reflete sobre a 
construção do discurso histórico, ou melhor, a partir de um texto 
que confere à formalidade do registro documental, mas, em con-
trapartida, acolhe os suplementos de leituras, possibilitados pela 
narrativa de Rocha Pita. Adiante o texto não deixa de cumprir seu 
ofício sem, contudo, deixar de fazer uso duma linguagem prosaica 
– fruto de um tratamento estilístico que ganha contornos signifi-
cativos, quando se pensa na potencialidade comunicativa da tessi-
tura narrativa, enquanto representação factual da vida cotidiana na 
sociedade colonial americana, no século XVIII. Note tal estratégia 
a partir dum excerto inusitado, em perspectiva da história natural: 

74. O amor, que esse monstro tem aos seus filhos, é também 
monstruoso, por eles se deixam matar, pois segurando-os 
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a este fim primeiro os arpoadores, os seguem até a última 
respiração dos seus alentos. A buscá-los por toda a enseada 
da Bahia (aonde naquele tempo vêm de mais longe a parir) 
saem todos os dias seis lanchas, quatro de arpoação e duas de 
socorro, e metendo os arpões nos filhos, para as segurarem, 
lhos lançam depois, e logo alanceando-as com uns cumpridos 
dardos, lhes destilam a vida pelo sangue, conduzindo-as para 
a ponta de Itaparica, onde se beneficiam e então as fábricas; 
acontecendo quando o ano é propício a este contrato, pesca-
rem-se a três e quatro por dia. (PITA, 1976, p. 35)

Aspectos do mercantilismo do período colonial que abrangem 
as representações sociais, ideológicas e as mentalidades, pelas quais 
interferem dimensões políticas e culturais que trazem em si vestí-
gios de um período em que as baleias, ainda, adentravam a velha 
Baia de Todos-os-Santos, ou seja, um registro da história natural 
que deixa uma atmosfera de pesar e, também, possibilita, através 
do fluxo narrativo, por uma fração de segundos, imaginar sobre as 
atrocidades cometidas pelas baleias em parte da costa brasileira. 
Ante tal ponto de vista, o mesmo texto que informa, também, 
desperta o sentimentalismo emotivo de um período em suspenso.

Afinal, a medida que se indagam, as fronteiras tendem a se am-
pliar. De tal sorte, os recortes são cada vez mais difíceis de serem 
alocados, pois as áreas fronteiriças, nesta ocasião, não se encerram, 
ao contrário, se contaminam a bem das narrativas (históricas). So-
bre tal possibilidade articula Iser (2002): 

[...] o texto é composto por um mundo que ainda há de ser 
identificado e que é esboçado de modo a incitar o leitor a 
imaginá-lo e, por fim, a interpretá-lo. Essa dupla operação de 
imaginar e interpretar faz com que o leitor se empenhe na ta-
refa de visualizar as muitas formas possíveis do mundo iden-
tificável, de modo que, inevitavelmente, o mundo repetido no 
texto começa a sofrer modificações. [...] (ISER, 2002, p. 107)

Tal orientação tem como consequência a atribuição interativa 
da precipitação do imaginário, desde o seu momento de produção 
textual até o que Iser (2002, p. 116) assinala como sendo um “jogo 
do texto que pode ser cumprido individualmente por cada leitor” 
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de modo a apresentar “suplementos” de suas leituras, num proces-
so contínuo de ressignificação.  Deste modo exposto, é necessá-
ria a compreensão de que tanto os contemporâneos deste século 
XXI, quanto Rocha Pita não são meramente “autores” ou ledores 
do fluxo tempo-espacial, na medida que sempre haverá dependên-
cias das gerações precedentes, a fim de favorecer as (des)conexões 
dos sujeitos históricos e suas incríveis narrativas. 
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AS PEQUENAS MEMÓRIAS: NOTAS SOBRE 
A ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA DE JOSÉ 

SARAMAGO

Marcelo Brito da Silva1

Vinícius Carvalho Pereira2

Vivemos para dizer quem somos.
José Saramago

INTRODUÇÃO

Nos anos 70, quando Philippe Lejeune começou a publicar 
estudos sobre a autobiografia, sua intenção era valorizar seu gê-
nero preferido e promover sua inclusão no campo da literatura. 
Eram muitos os desafetos cultivados pelos “guardiões” da verda-
deira literatura, que julgavam ser a autobiografia um subgênero da 
historiografia. O trabalho de Lejeune procurava mostrar que era 
uma ilusão achar que o romance seria mais verdadeiro, profundo 
e autêntico que a autobiografia. Nessa esteira teórica, ele definiu 
o “pacto autobiográfico”, conceito que adotamos como operador 
para nossa leitura crítica d’As pequenas memórias, de José Saramago. 

O interesse pelo tema deste artigo justifica-se pela constatação 
de uma tendência autobiográfica do romance contemporâneo ou, 
nas palavras de Beatriz Sarlo (2007), de uma “guinada subjetiva” 
que se traduz na revalorização da primeira pessoa como ponto de 
vista. O apelo dessa tendência reside na sua tentativa de pôr ordem 
à vida contemporânea, por si só fragmentária e carente de uma 
identidade (ARFUCH, 2010). Além dessa constatação, este texto 
pretende contribuir para as pesquisas da escrita autobiográfica de 
José Saramago, pois entendemos ser uma vertente que demanda 
aprofundamento crítico, especialmente se comparada com a pro-

1 Doutorando em Estudos Literários pela UFMT – Professor do IFMT.
2 Doutor em Ciência da Literatura pela UFRJ – Professor da UFMT.
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dução acadêmica que já veio à luz sobre as outras obras do escri-
tor, notadamente seus romances.

O livro As pequenas memórias constitui a peça fulcral no conjun-
to textual que demarca o espaço autobiográfico de José Saramago, 
uma vez que é um texto declaradamente referencial que firma o 
pacto autobiográfico e produz uma imagem do eu, complemento 
indispensável do espaço em que se inscrevem os demais textos, ao 
mesmo tempo em que assinala a realização concreta do projeto 
autobiográfico subjacente a todos eles. Nesse livro, ao qual o pró-
prio José Saramago chamou de “a autobiografia de uma criança”, 
o autor adulto escreve sobre aquela criança, cuja vida é contada do 
nascimento até os 16 anos, em fragmentos de memórias que reve-
lam a matéria bruta que forjou o escritor José Saramago. Nosso 
objetivo é analisar em As pequenas memórias as condições definido-
ras da escritura autobiográfica, assumindo como marco teórico o 
pensamento de Philippe Lejeune (2014) e Clara Rocha (1977) e 
buscando transcender a mera inventariação para captar o processo 
de significação operado por tais condições na construção de uma 
imagem do eu.

Adotamos como operador de leitura o ensaio O pacto autobiográ-
fico, de Philippe Lejeune (2014). Nele o autor explica o funciona-
mento dos textos através de uma série de oposições, consagrando 
definições que têm servido de marco teórico para muitos estudos 
sobre autobiografia.

O PACTO AUTOBIOGRÁFICO

Philippe Lejeune define autobiografia como uma “narrativa 
retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 
existência, quando focaliza sua história individual, em particular a 
história de sua personalidade.” (LEJEUNE, 2014, p. 16). A partir 
dessa definição, o autor detalha quatro categorias distintas: forma 
da linguagem (narrativa em prosa), assunto tratado (vida indivi-
dual), situação do autor (identidade autor-narrador) e posição do 
narrador (identidade narrador-personagem). Apenas a autobiogra-
fia stricto sensu preenche todas essas condições. Os gêneros vizinhos 
sempre deixam alguma lacuna, como, por exemplo, a biografia, na 
qual não há identidade entre narrador e protagonista, ou o roman-
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ce pessoal, que não apresenta a identidade entre autor e narrador, 
entre outros. 

Lejeune não pretende que essas categorias sejam absolutamen-
te rigorosas, mas salienta que a coerência da definição reside numa 
questão de proporção e hierarquia que o leitor percebe natural-
mente. Por exemplo, na autobiografia o assunto deve ser principal-
mente a história de uma personalidade, mas isso não exclui a crônica 
ou a história política. Apenas duas condições da autobiografia não 
admitem gradações: a identidade entre autor e narrador e a identi-
dade entre narrador e personagem principal. Nas palavras de Le-
jeune (2014, p. 18): “Para que haja autobiografia [...] é preciso que 
haja relação de identidade entre o autor, o narrador e o personagem.” 
(itálico do autor). Essa questão da identidade é o ponto principal 
que alimenta toda a discussão posterior do ensaio. 

Lejeune problematiza de início a identidade narrador-perso-
nagem e constata que, embora raros, há casos de autobiografias 
narradas em terceira pessoa, mas é necessário dissociar o proble-
ma da pessoa gramatical do problema da identidade para que seja 
possível dar conta da complexidade dos modelos possíveis na au-
tobiografia. 

O ensaísta prossegue avaliando a questão da identidade entre 
autor e narrador-personagem. Para Lejeune, é no nome próprio 
que pessoa e discurso se articulam, antes de se articularem na pes-
soa gramatical. Ele lembra que a criança fala de si mesma na ter-
ceira pessoa, chamando-se pelo próprio nome, antes de perceber 
que pode usar o pronome “eu”. No discurso oral, a apresentação 
plena se dá pela denominação, não basta a presença física. No dis-
curso escrito, semelhantemente, a assinatura designa o enunciador. 
Dito isso, Lejeune conclui que é no nome próprio que residem os 
problemas da autobiografia. O nome do autor é a única marca no 
texto de uma realidade extratextual indubitável que remete a uma 
pessoa real. No entanto, um autor não é só uma pessoa, é uma 
pessoa que escreve e publica, é simultaneamente uma pessoa real 
socialmente responsável e o produtor de um discurso.

Philippe Lejeune especula também o que acontece quando 
o texto traz um nome fictício, isto é, diferente do nome do au-
tor. São os textos de ficção em que o leitor apenas suspeita que 
haja identidade entre autor e personagem, pois o autor optou por 
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não afirmar tal identidade. Ele chama essa categoria de “romance 
autobiográfico”. A identidade, no caso do romance autobiográfi-
co, comporta graus, desde uma semelhança apenas suposta até a 
transparência que leva o leitor a concluir que “aquele é o autor”. 
Mas, em se tratando da autobiografia stricto sensu, Lejeune assevera: 
é tudo ou nada. “A autobiografia não é um jogo de adivinhação” 
(2014, p. 30). E no empenho por distinguir “autobiografia” de “ro-
mance autobiográfico”, Lejeune chega à importante definição de 
“pacto autobiográfico”, que é a afirmação no texto dessa identi-
dade (autor/personagem), remetendo ao nome do autor escrito 
na capa do livro. As formas do pacto autobiográfico são variadas, 
mas todas elas honram a assinatura. O leitor pode duvidar da se-
melhança, mas nunca da identidade. 

A identidade de nome entre autor, narrador e personagem 
pode estar implícita no uso de títulos como “História de minha 
vida”, “Autobiografia...”, “Memórias...” e em informações que o 
autor deixa na seção inicial do livro, ou pode estar patente, quando 
o nome do narrador-personagem coincide com o nome do autor 
impresso na capa. Quando ocorre a prática patente da não-iden-
tidade, Lejeune fala em “pacto romanesco” (autor e personagem 
não têm o mesmo nome), em textos marcados pelo atestado de 
ficcionalidade, que em geral utilizam o subtítulo romance. 

Lejeune argumenta ainda que a questão da identidade se define 
a partir de três termos: autor, narrador e personagem. “Narrador 
e personagem são as figuras às quais remetem, no texto, o sujeito 
da enunciação e o sujeito do enunciado.” (LEJEUNE, 2014, p. 
42). Já a questão da semelhança tem a ver com um modelo, ou seja, 
um referente extratextual. Segundo o autor, diferente de textos fic-
cionais, a biografia e a autobiografia são textos “referenciais” que, 
como ocorre com o discurso da ciência e da história, fornecem 
informações sobre uma realidade externa ao texto e, por isso, são 
passíveis de uma prova de verificação. É o que Lejeune chama de 
“pacto referencial”, que é coextensivo ao pacto autobiográfico. É 
indispensável que o pacto referencial seja firmado e que ele seja 
cumprido, muito embora não seja necessário que o resultado seja 
estritamente a semelhança. Esta tem como referente extratextu-
al um “modelo”, que é o real ao qual o enunciado pretende se 
assemelhar. Nesse ponto, o ensaísta estabelece a oposição entre 
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biografia e autobiografia: na biografia, a semelhança fundamenta a 
identidade; na autobiografia, a identidade fundamenta a semelhan-
ça. O ensaísta conclui esse passo asseverando que na autobiografia 
o narrador está para o personagem assim como o autor está para 
o modelo, porém, no que tange ao modelo, a semelhança é um 
aspecto secundário. 

Lejeune conclui seu ensaio discorrendo sobre o “espaço auto-
biográfico”. Ele coloca a autobiografia como texto central para a 
definição do espaço autobiográfico de um determinado escritor, o 
qual envolve também outros textos, inclusive os romances, pois as 
ficções podem ser lidas como fantasmas reveladores do indivíduo 
e não somente vagas remissões à “natureza humana”. A autobio-
grafia stricto sensu configura ao mesmo tempo um dos termos da 
comparação e o critério que serve de comparação no processo de 
leitura e análise dos demais textos, que são regidos pelo o que o en-
saísta denomina “pacto fantasmático”, uma espécie de afirmação 
indireta do pacto autobiográfico. Essa forma “complementar” de 
autobiografia tem se difundido nos últimos anos. O ensaísta lem-
bra inclusive que muitos escritores escolhem deixar incompletas 
suas autobiografias para instigar os leitores a preencher as lacunas 
observando o pacto fantasmático em sua ficção.

Por sua vez, Clara Rocha (1977) assinala os primórdios do Ro-
mantismo como o momento de afirmação da autobiografia como 
gênero literário independente. Concordando com Georges Gus-
dorf, ela lembra que todo o Romantismo pode ser considerado 
como uma extrapolação da literatura do Eu (ROCHA, 1977, p. 
63). Na oportunidade, a autora destaca que, no sentido lato, a “au-
tobiografia” é onipresente em toda criação literária, subscrevendo 
a afirmação de Anatole France de que toda a produção literária é 
autobiográfica, na medida em que o escritor joga no texto a sua 
vida, língua, cultura e ideologia. No entanto, a Clara Rocha interes-
sa delinear a acepção restrita do conceito de autobiografia, o que 
a leva a beber também no manancial teórico de Philippe Lejeune, 
cujos estudos sobre o tema tiveram o mérito de cravar um critério 
eficiente para a definição do gênero, a saber, o caráter institucio-
nal e contratual do gênero e as convenções que ele implica. Nes-
se sentido, o consagrado sintagma proposto por Lejeune, “pacto 
autobiográfico”, é bastante adequado e significativo. Rocha então 
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passa em revista as principais definições de Lejeune, mas propõe 
avançar no estudo, estabelecendo sete condições de ordem cultural 
e ideológica que contribuem para a definição de “autobiografia”: 
o complexo de Narciso, o desvio temporal e de identidade, o co-
nhecimento do eu, o extravasamento de emoções, a doação do eu, 
o desejo de absolvição e a universalização da personagem. Nas 
próximas linhas, colocamos tais pressupostos teóricos a serviço de 
uma leitura d’As pequenas memórias de José Saramago. 

AS PEQUENAS MEMÓRIAS

O complexo de Narciso é a condição primeira do ato autobio-
gráfico, uma espécie de variante literária do mito de Narciso, já que 
nela o autor/narrador orienta o espelho em direção a si mesmo, tal 
como ocorre nas memórias de José Saramago, em que o menino 
Zezito é o protagonista em torno de quem gravitam as demais 
personagens. A narrativa está focada em sua trajetória e dela não 
desvia o foco em nenhuma das cento e poucas páginas da obra, 
começando com a descrição esmiuçada e poética da terra de seu 
nascimento, com ênfase na condição humilde da sua família e no 
apego identitário e quase místico à sua aldeia natal. 

As primeiras linhas do livro já cumprem narcisisticamente o in-
tento de firmar o pacto autobiográfico, que somadas ao nome do 
autor na capa e à epígrafe “Deixa-te levar pela criança que foste”, 
conduzem ao “contrato de leitura” típico da escrita autobiográfica: 
São estas as primeiras linhas: “À aldeia chamam-lhe Azinhaga, está 
naquele lugar por assim dizer desde os alvores da nacionalidade 
[...] A menos de um quilómetro das últimas casas, para o sul, o 
Almonda, que é esse o nome do rio da minha aldeia, encontra-se 
com o Tejo [...]” (SARAMAGO, 2006, p. 9-10). Este outro frag-
mento de abertura revela o apego telúrico bem como a expressão 
poética no hábil emprego da metáfora, ao descrever o contexto do 
seu nascimento: 

Durante toda a infância, e também os primeiros anos da 
adolescência, essa pobre e rústica aldeia, com a sua frontei-
ra rumorosa de água e de verdes, com as suas casas baixas 
rodeadas pelo cinzento prateado dos olivais, umas vezes re-
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queimada pelos ardores do Verão, outras vezes transida pelas 
geadas assassinas do Inverno ou afogada pelas enchentes que 
lhe entravam pela porta dentro, foi o berço onde se comple-
tou a minha gestação, a bolsa onde o pequeno marsupial se 
recolheu para fazer da sua pessoa, em bem e talvez em mal, 
o que só por ela própria, calada, secreta, solitária, poderia ter 
sido feito. (SARAMAGO, 2006, p. 10)

A propósito do complexo de Narciso, é interessante observar 
que o próprio José Saramago reconhece que a escrita autobiográ-
fica é inevitavelmente narcisista e tendente à autofascinação, con-
forme escreve na primeira página de seu diário, publicado como os 
célebres Cadernos de Lanzarote: 

Escrever um diário é como olhar-se num espelho de con-
fiança, adestrado a transformar em beleza a simples boa apa-
rência ou, no pior dos casos, a tornar suportável a máxima 
fealdade. Ninguém escreve um diário para dizer quem é. Por 
outras palavras, um diário é um romance com uma só perso-
nagem. (SARAMAGO, 1997, p. 9)

Cremos que o aforismo acima, em outras palavras, o “autoem-
belezamento” nascisista, aplica-se também às memórias do escri-
tor, constantes na obra aqui examinada. Notamos, por exemplo, 
como o escritor coloca num altar de irretocável honestidade e inte-
ligência invulgar a sua ascendência, sobretudo, seus avós maternos, 
como ele destaca suas proezas estudantis, seu autodidatismo e sua 
precoce vocação poética. Ele conta, por exemplo, como na escola 
do Largo do Leão, por volta dos seus sete anos de idade e recém-
-chegado à sala de aula, destituiu, mesmo sem querer, o aluno que 
ocupava o posto de primeiro da turma: 

Ora, a professora, surpreendida pelo talento ortográfico de 
um garoto que tinha acabado de chegar doutra escola, por-
tanto suspeito de cábula por definição, mandou que eu me 
fosse sentar no lugar de primeiro da classe, donde, claro está, 
não teve outro remédio senão levantar-se o monarca destro-
nado que lá se encontrava. Vejo-me, como se agora mesmo 
estivesse a suceder, arrebanhadas à pressa as minhas coisas, 
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atravessando a aula no sentido longitudinal perante o olhar 
perplexo dos colegas (admirativo? invejoso?), e, com o cora-
ção em desordem, sentar-me no meu novo lugar. (SARAMA-
GO, 2006, p. 94)

Acerca de seus avós maternos, não poupa elogios. O avô era 
um homem sábio, “[...] talvez um Einstein esmagado sob uma 
montanha de impossíveis, um filósofo, um grande escritor analfa-
beto.” (SARAMAGO, 2006. p. 119). Sobre a avó analfabeta, relata 
que, se tivesse pedido o caderno no qual ela anotava as despesas 
da casa usando um complexo sistema de sinais por ela mesma ela-
borado, com círculos, traços e cruzes, poderia provar “cientifica-
mente”, que a “avó Josefa havia reinventado a aritmética.” (SARA-
MAGO, 2006, p. 123)

Todo autobiógrafo é um narcisista, mas isso tem como conse-
quência prática uma busca por autoconhecimento e um encontro 
consigo mesmo, já que é através da linguagem que o escritor toma 
consciência da sua individualidade. Em vários trechos do livro, en-
contramos o eu presente (o autor) surpreendido com descobertas 
sobre o eu passado (o ator) que mostram como pode ser útil e 
funcional o complexo de Narciso, ao trazer de volta aspectos por 
assim dizer irrefletidos da própria singularidade. 

À guisa de exemplo, basta lembrar de como o autor consegue 
recuperar no veio da memória a origem do seu pavor por cães, 
quando recorda a carreira que levou de um feroz representante 
da espécie, por volta dos seus sete anos, ou sua fascinação por 
cavalos, fruto da frustração e humilhação imposta por um tio que, 
tendo autoridade para lhe deixar montar nos cavalos da proprie-
dade da qual era o cuidador, nunca lhe permitira a realização do 
sonhado passeio equestre. Saramago conta que os visitantes da sua 
casa sempre notaram a presença de muitos quadros com pinturas 
de cavalos e achavam que ele era um cavaleiro. Mas ele explica: 
“[...] a única verdade é andar eu ainda a sofrer dos efeitos da queda 
de um cavalo que nunca montei. Por fora não se nota, mas a alma 
anda-me a coxear há setenta anos.” (SARAMAGO, 2006, p. 24) 

O desvio temporal e de identidade é também aspecto condi-
cionante da escrita autobiográfica. O desvio temporal é a diferença 
entre o eu passado e o eu atual, ou seja, o narrador não focaliza a 
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experiência pregressa apenas, mas o processo pelo qual o eu pas-
sado se transformou no eu presente. Esse procedimento enseja o 
encontro do eu textual com o eu do autor e a coerência da forma 
autobiográfica: “o eu retratado só pode tornar-se objeto da enun-
ciação se estiver afastado no tempo: será então simultaneamente 
sujeito e objeto, autor e actor da narração.” (ROCHA, 1977, p. 77).

Esse afastamento temporal é reiteradamente lembrado por 
José Saramago em suas memórias, ensejando muitas vezes a con-
fissão da incerteza quanto aos detalhes. Por outro lado, essa “con-
fissão” realça o compromisso do autor com o pacto referencial 
firmado com seu leitor, alertando sobre o “nível de segurança”, 
digamos assim, que o narrador consegue garantir sobre os fatos 
rememorados. Eis somente um exemplo entre tantos que sobejam 
na narrativa: “Salvo que esta minha por enquanto ainda prestável 
memória deixe vir à superfície novas referências e novas datas, 
é-me difícil, para não dizer impossível, situar certos acontecimen-
tos no tempo...” (SARAMAGO, 2006, p. 40).

É curioso observar como o desvio ou o afastamento tempo-
ral dá ocasião para diversas reflexões sobre o próprio tempo, sua 
passagem, seus efeitos no eu da enunciação, sobretudo permitindo 
a este eu presente fazer avaliações sobre o eu/outro, o eu do enun-
ciado, como vemos na instigante passagem:

Não sei como o perceberão as crianças de agora, mas, na-
quelas épocas remotas, para as infâncias que fomos, o tempo 
aparecia-nos como feito de uma espécie particular de horas, 
todas lentas, arrastadas, intermináveis. Tiveram de passar al-
guns anos para que começássemos a compreender, já sem 
remédio, que cada uma tinha apenas sessenta minutos, e, mais 
tarde ainda, teríamos a certeza de que todos estes, sem excep-
ção, acabavam ao fim de sessenta segundos ... (SARAMAGO, 
2006, p. 59)

Entrementes, a distância temporal não consegue apagar algu-
mas memórias, as quais se mantêm nítidas e claras como se fossem 
algo presente no momento da escrita, conforme confessa o autor/
narrador em vários trechos da obra. Como exemplo, leiamos o 
que segue, no qual Saramago fala do pai: “Lembro-me dele com 
uma nitidez absoluta, como se, agora mesmo, estivesse a ver os 
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algarismos de latão niquelado na gola dura do dólman, que as-
sim era designado o casaco da farda [...]” (SARAMAGO, 2006, p. 
35). Ou ainda quando escreve sobre o curativo metálico que teve 
de colocar no joelho, nos tempos do Liceu Gil Vicente: “É outra 
lembrança muito viva que guardo, a pinça a extrair delicadamente 
o pedaço de metal, as duas pequenas fendas de carne viva que 
não sangraram. Estava pronto para outra.” (SARAMAGO, 2006, 
p. 101)

No fragmento abaixo, o autor/narrador transcreve com emo-
ção e poesia a consciência do desvio temporal, bem como da 
inexorável força do tempo que o separa do eu/outro, objeto da 
enunciação: 

Olho de cima da ribanceira a corrente que mal se move, a 
água quase estagnada, e absurdamente imagino que tudo 
voltaria a ser o que foi se nela pudesse voltar a mergulhar a 
minha nudez da infância, se pudesse retomar nas mãos que 
tenho hoje a longa e húmida vara ou os sonoros remos de 
antanho, e impelir, sobre a lisa pele da água, o barco rústico 
que conduziu até às fronteiras do sonho um certo ser que 
fui e que deixei encalhado algures no tempo. (SARAMAGO, 
2006, p. 15)

Esse afastamento temporal dá lugar a considerações sobre a 
mudança que o escritor percebe sobre sua própria personalidade. 
Um exemplo marcante é o registro da passagem da adolescência 
para a vida adulta, que é o momento em que Saramago flagra um 
ato de adultério e precisa calar sobre o desconcertante encontro. 
A partir desse momento, diz o narrador, ele nunca mais veria o 
lagarto verde com o qual se divertia naquele mesmo sítio onde tes-
temunhara o ato ilícito dos adultos. Enfim, um momento crucial 
de mudança em que o eu presente só consegue tomar consciência 
em virtude do desvio de temporalidade, condição fundamental da 
escrita autobiográfica.

Estritamente ligado ao desvio temporal está o desvio de iden-
tidade, que se pauta na mudança contínua que todo ser humano 
sofre, quer dizer, o autobiógrafo escreve um retrato provisório de 
si mesmo que desemboca no seu estado atual. O desvio de iden-
tidade acusa a modificação contínua da existência anterior, sem 
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a qual a redação de uma autobiografia não se justificaria. É pelo 
concurso do desvio de identidade que José Saramago faz das me-
mórias uma revisão e um balanço dos seus primeiros anos de vida, 
esboçando avaliações sobre sua personalidade em formação, sobre 
as mudanças que se iam processando, sobre a diferença que pode 
perceber entre o eu passado e o eu presente, em vários passos 
chegando a referir a si mesmo em terceira pessoa. O desvio de 
identidade mostra-se bem evidente na passagem abaixo:

A criança que eu fui não viu a paisagem tal como o adulto em 
que se tornou seria tentado a imaginá-la desde a sua altura de 
homem. A criança, durante o tempo que o foi, estava simples-
mente na paisagem, fazia parte dela, não a interrogava, não 
dizia nem pensava, por estas ou outras palavras: «Que bela 
paisagem, que magnífico panorama, que deslumbrante ponto 
de vista!» (SARAMAGO, 2006, p. 13)

O conhecimento do eu também se constitui condição defini-
dora da escrita autobiográfica. Mais do que um inventário de fatos 
passados, a escrita autobiográfica é uma busca contínua do eu. Po-
rém, é necessário ressaltar que tal conhecimento é tanto limitado 
quanto transitório. É preciso reconhecer, na esteira de Roland Bar-
thes, que o conhecimento “total” do eu é uma pretensão vã, uma 
utopia. Clara Rocha (1977) lembra ainda que, conforme observou 
Vladimir Nabokov, uma grande quantidade de ficção entra no con-
ceito do eu operado pela escrita autobiográfica. Outra limitação 
para esse conhecimento é a dificuldade de abarcar a totalidade da 
existência. Por isso, a complexidade do eu faz com que a escri-
ta autobiográfica nunca seja a última palavra. Em suas memórias, 
como não poderia deixar de ser, José Saramago vê-se às voltas com 
tais limitações, tanto impostas pelos problemas de recuperação das 
reminiscências quando pela instabilidade do eu, que atribui sig-
nificados provisórios às lembranças trazidas à tona, circunscritos 
ao calor da experiência presente. Em outras palavras, o passado 
nunca é trazido ao palco in natura, sem sofrer processamento, mas 
filtrado, ressignificado, reconfigurado pela percepção presente do 
autor/narrador. Esse pensamento encontra eco nas palavras do 
narrador das memórias em diversos excertos:
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Quando despertei, na primeira claridade da manhã, e saí, es-
fregando os olhos, para a neblina luminosa que mal deixava 
ver os campos ao redor, senti dentro de mim, se bem recordo, 
se não o estou a inventar agora, que tinha, finalmente, aca-
bado de nascer. Já era hora (SARAMAGO, 2006, p. 20 – grifo 
nosso)

Entretanto, se a memória não me engana, se não estou 
a juntar o enxovalho ao pavor, os donos do cão, novos, 
finos, elegantes (seriam os filhos adolescentes da família, um 
rapaz e uma rapariga), riam a bandeiras despregadas, como 
nessa época ainda se dizia. (SARAMAGO, 2006, p. 21 – grifo 
nosso) 

Trazia urna grande ave dependurada do arção, uma garça cin-
zenta, bicho novo para mim e que desconfio era proibido 
matar. Tinha uma carne tirante a escura, com ligeiro gosto a 
peixe, se é que não estarei agora, depois de tantos anos, 
a sonhar com sabores que nunca me afagaram o paladar nem 
passaram pela goela. (SARAMAGO, 2006, p. 29 – grifo nos-
so)

O extravasamento de emoções é outra condição característica 
da escrita autobiográfica. O escritor de autobiografia busca sem-
pre uma plenitude vital que só pode ser alcançada através duma 
catarse que encontra na atividade literária um espaço propício para 
acontecer. Por essa escrita afloram sentimentos de compaixão, de 
remorso, de profunda saudade e até mesmo de ressentimento ou 
vingança. Em sua escrita autobiográfica, José Saramago viaja por 
todas essas emoções e presenteia o leitor d’As pequenas memórias 
com passagens repletas de um lirismo que destila afeto e saudade, 
notadamente quando se refere à aldeia natal ou à casa de seus avós 
maternos, como revela o excerto abaixo:

Naturalmente, quando subia ao campanário da igreja ou tre-
pava ao topo de um freixo de vinte metros de altura, os seus 
jovens olhos eram capazes de apreciar e registar os grandes 
espaços abertos diante de si, mas há que dizer que a sua aten-
ção sempre preferiu distinguir e fixar-se em coisas e seres que 
se encontrassem perto, naquilo que pudesse tocar com as 



1104

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

mãos, naquilo também que se lhe oferecesse como algo que, 
sem disso ter consciência, urgia compreender e incorporar ao 
espírito (escusado será lembrar que a criança não sabia que 
levava dentro de si semelhante jóia), fosse uma cobra raste-
jando, uma formiga levantando ao ar uma pragana de trigo, 
um porco a comer do cocho, um sapo bamboleando sobre as 
pernas tortas, ou então uma pedra, uma teia de aranha, a leiva 
de terra levantada pelo ferro do arado, um ninho abandona-
do, a lágrima de resina escorrida no tronco do pessegueiro, 
a geada brilhando sobre as ervas rasteiras. (SARAMAGO, 
2006, p. 13-14)

Por outro lado, o autor registra também emoções negativas, 
como queixas e ressentimentos, como quem deseja aliviar-se do 
peso do passado através da escrita. As mais sintomáticas se refe-
rem aos avós paternos:

A avó Carolina, de todos os modos, nunca foi de expan-
sões,por exemplo, não me lembro de que alguma vez me 
tivesse dado um beijo, e se me beijou foi com a boca dura, 
corno uma bicada (a diferença percebe-se facilmente), que, 
digo eu, para beijar-me assim, melhor seria que não o tivesse 
feito. Quem não apreciava nada esta preferência incondicio-
nal pelos avós maternos era o meu pai, que, um dia, tendo eu 
dito «os meus avós», referindo-me aos pais da minha mãe, 
corrigiu secamente, sem se dar ao trabalho de disfarçar o des-
peito: «Tens outros.» Que lhe havia eu de fazer? Fingir um 
amor que não sentia? Os sentimentos não se governam, não 
são coisas de tirar e pôr de acordo com as conveni- ências do 
momento, menos ainda se, pela idade, é um coração despre-
venido e isento o que levamos dentro do peito. (SARAMA-
GO, 2006, p. 56)

A autobiografia é o lugar para o extravasamento das emoções. 
Confessando seus erros e misérias, confiando ao leitor suas ob-
sessões e covardias, o autobiógrafo alivia a carga que o passado 
lhe impôs. Vale lembrar que a confidência do emissor pressupõe a 
cumplicidade do receptor e é essa cumplicidade que dá o tom do 
texto autobiográfico.

A doação do eu também é apontada por Clara Rocha (1977) 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1105

como condição que contribui para a distinção do texto autobiográ-
fico. A doação pública que o autor faz de si mesmo é um dos ob-
jetivos fundamentais da autobiografia. As razões para essa doação 
podem ser várias: a consciência que o escritor tem da singularidade 
de sua existência; uma intenção retificadora, uma vontade de cor-
rigir a ideia que os outros têm do escritor; o desejo de satisfazer a 
expectativa do público que anseia por conhecer a pessoa real do 
escritor. Essa doação do eu n’As pequenas memórias reveste-se de 
chocantes tonalidades, em revelações a respeito da extrema pobre-
za familiar, dos seus erros e mentiras, da deslealdade com o primo, 
dos ilícitos cometidos por seus familiares, do desafeto com os avós 
paternos, das primeiras investidas sexuais, entre outras intimida-
des. Não fiquemos aqui sem exemplos textuais:

Por desgraça, essas prelecções, ainda laicas e republicanas, 
não impediram que nesses dois anos, especialmente no se-
gundo, eu me tivesse transformado no maior mentiroso que 
jamais me seria dado conhecer. Mentia sem nenhum motivo, 
mentia a torto e a direito, mentia a propósito de tudo e de 
nada. Compulsivamente. (SARAMAGO, 2006, p. 102) 

No que a mim diz respeito, dormia na outra divisão da parte 
de casa que ocupávamos, no chão e com as baratas (não estou 
a inventar nada, de noite passavam-me por cima). (SARAMA-
GO, 2006, p. 57)

O desejo de absolvição é outra condição presente na escrita 
autobiográfica. A exposição de sua intimidade é um risco que o au-
tobiógrafo precisa assumir para merecer a absolvição. Muito além 
da catarse, o ato autobiográfico comporta um desejo de absolvição 
cujo preço é o comprometimento total do escritor na sua obra. 
N’As pequenas memórias esse desejo fica patente quando o narrador 
parece querer ajustar as contas com seu primo e companheiro de 
infância José Dinis, que morrera precocemente, sem poder ouvir 
seu pedido de desculpas. Assim escreve Saramago: 

Quero crer que hoje ninguém se lembraria do José Dinis se 
estas páginas não tivessem sido escritas. [...] sou eu o único 
que pode recordar aquela vez em que fui desle-
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al com o José Dinis. [...] A culpa foi da constan-
te rivalidade em que vivíamos, mas eu suspeito 
que no dia do Juízo Final, quando se puserem na balança as 
minhas boas e más acções, será o peso daquela maçaroca que 
me precipitará no inferno ... (SARAMAGO, 2006, p. 136-137)

Por último, figura a universalização da personagem como con-
dição definidora da autobiografia. O interesse pelo gênero reside, 
sobretudo, nesse aspecto, visto que a narrativa autobiográfica im-
prime simultaneamente as marcas da singularidade e da univer-
salidade de uma existência. Para Eurídice Figueiredo, a tendência 
inquestionável da escrita autobiográfica em nossos dias se deve à 
necessidade que o sujeito tem de dizer “eu” e escapar, da indistin-
ção da pós-modernidade. Tal sujeito esforça-se para “[...] prover 
o eu de marcas distintivas que possam confirmar sua existência, 
assinalar seu pensamento e reforçar sua singularidade.” (FIGUEI-
REDO, 2014, 193)

N’As pequenas memórias encontramos o trajeto individual de José 
Saramago, seu humilde nascimento entre pobres camponeses do 
Ribatejo, sua mudança para Lisboa, onde teve vida quase nômade 
(como ele mesmo escreveu: “Dez moradas em pouco mais de dez 
anos” (SARAMAGO, 2006, p. 109), a dificuldade de prosseguir 
estudos no Liceu Gil Vicente em função da limitação financeira 
dos pais, a mudança para o curso técnico de serralheiro, os sonhos 
podados e outras tantas barreiras e superações. Mas sua história in-
dividual reveste-se de um alcance universal pela experiência vicária 
que a obra literária oferece. Quantos “Zezitos” por aí estão, dentro 
e fora de Portugal, como que espectros do homônimo famoso da 
Azinhaga? Quantos poderão encontrar alento, inspiração ou al-
gum tipo de aprendizado para seus próprios percursos, através da 
leitura dos dramas particulares do escritor? Como escreveu Sartre, 
e talvez nisso esteja a força e o interesse sempre renovado pela 
autobiografia, “todo homem é um universo singular”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos Cadernos de Lanzarote, na data de 19 de agosto de 1993, 
José Saramago comenta o contexto de produção dessas pequenas 
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memórias. Ele está, contra o hábito, escrevendo mais de um livro 
ao mesmo tempo. Trata-se da produção dos Cadernos de Lanza-
rote (diários), do Ensaio sobre a Cegueira e de suas memórias, que 
a princípio levavam o título de O livro das tentações. Na verdade, a 
“tentação” da escrita autobiográfica o perseguia desde a década de 
80, quando ele estava a escrever o Memorial do Convento. Essa infor-
mação consta no livro em apreço, à página 32, em que ele confessa 
o desejo de contar suas memórias, inspirado no quadro de Hyero-
nimus Bosch, intitulado Tentações, que representa artisticamente as 
tentações sofridas por Santo Antão. Eis aí a razão do título inicial. 
José Saramago queria contar as suas próprias tentações, falar dos 
monstros e pavores que perseguiram a criança e o adolescente que 
ele foi. O escritor abandonou o título inicial, julgando-o deveras 
ambicioso, ao concluir que as fantasmagorias boschianas supe-
ravam as possibilidades de comparação com a criança, ou então 
porque, usando suas palavras, “[...] já não nos lembramos ou não 
queremos nem lembrar-nos do que então se passava em nossas 
cabeças.” (SARAMAGO, 2006, p. 33) Mas o fato é que as memó-
rias, iniciada a empresa, vieram assombrosamente “letra a letra” 
(SARAMAGO, 1997, p. 105), reconstituindo paisagens, ambientes, 
nomes, cheiros e demais experiências da infância. Nesse particular, 
Odil José de Oliveira Filho vê justificada a aproximação com o 
quadro de Bosch no “[...] caráter meio violento e compulsório da 
irrupção da memória persistente, a soprar suas tentações ao Artis-
ta.” (OLIVEIRA FILHO, 2016, p. 2). 

Mas o que nos interessa dar relevo aqui é à pressa do escritor 
em registrar suas memórias, como quem pressente que irão cair 
os últimos grãos de areia do tempo. Ele confessa nos Cadernos que 
tinha medo de “[...] não ter tempo para escrever todos estes livros, 
um por um, sem pressas, como quem ainda tem por diante a vida 
toda” (SARAMAGO, 2006, p. 105), por isso a mudança do pro-
cedimento, a simultaneidade da produção. E aqui está a deixa para 
nossa derradeira reflexão: somando-se ao que ficou dito neste arti-
go sobre o gênero, e não menos importante, a autobiografia é um 
jogo com a morte. Acabada a vida, o jogo termina, mas a escrita 
vence pela eternização da vida nela plasmada. 
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A MELANCOLIA EM UM CONTO DE MARIA 
JOÃO CANTINHO

Marcelo Pacheco Soares1

Problemata XXX, texto atribuído a Aristóteles, é um dos pri-
meiros tratados sobre a melancolia. Se não é o pioneiro, seu pró-
prio conteúdo o denuncia, já que se baseia em um anterior estudo 
de Hipócrates, dito um dos precursores da medicina, o qual atribui 
a condição do melancólico à produção pelo organismo da atra bilis, 
que seria um dos quatro humores do corpo humano, cujo equilí-
brio definiria um indivíduo saudável. Em sua análise, Aristóteles 
observa empiricamente a relação entre esse estado de espírito e a 
excepcionalidade intelectual do indivíduo acometido (melancolia 
como mal dos heróis), creditando à bile negra hipocrática a causa 
dessa genialidade e, assim, “extraindo a melancolia da patologia e 
situando-a na natureza” (KRISTEVA, 1989, p. 14), segundo leitura 
de Julia Kristeva.

Baseando-se nesse documento e fundindo-o ao neoplatonis-
mo cristão, o médico e filósofo italiano Marsiglio Ficino desen-
volve em fins do século XV De vita triplici, obra em que também 
relaciona à melancolia a vida criativa de homens de saber superior, 
mas recorre ainda à astrologia ao atribuir à influência de Saturno 
a constituição do sintoma, resgatando “uma ideia oriunda da as-
trologia helenística e mediada pelos árabes” (WARBURG, 2015, p. 
90), como indica o historiador de arte Aby Warburg. Apurando a 
tese de Ficino, no início do século seguinte, o alquimista alemão 
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim chega a conclusões 
análogas partindo do mesmo tratado aristotélico em De occulta 
philosophia, quando descreve três níveis qualitativos que o ho-
mem genial alcançaria em virtude do seu grau de melancolia: 
poderíamos, assim, ver de início “un uomo ignorante e grossola-
no trasformarsi in abile pittore, in eccellente architetto, o in altro 
artista di vaglia” (AGRIPPA, 2008, p. 110) — melancholia imaginativa 
— evoluir então a “un gran filosofo, un abile medico, o un elo-
1 Professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro; Doutor e Mestre em Literatura Portuguesa pela UFRJ, com Pós-
Doutorado pela UFF. Contato: marcelo.soares@ifrj.edu.br.
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quente oratore” (AGRIPPA, 2008, p. 110) — melancholia rationalis 
— e, finalmente, alcançar a posse total da “conoscenza dei secre-
ti delle cose divine, cioè la legge eterna, le gerarchie angeliche, la 
salvezza delle anime, presagendo ciò che dipende dalla provviden-
za celeste, vale a dire i prodigi e i miracoli, i profeti futuri, i can-
giamenti di fede” (AGRIPPA, 2008, p. 110) — melancholia mentalis.

É nesse contexto que surge a xilogravura Melencolia I, obra-pri-
ma renascentista que Albrecht Dürer cria em 1514, após bastante 
presumível contato com a tese de Ficino, já que Anton Koberger, 
importante editor padrinho de Dürer para quem o gravurista tra-
balhou, é quem publica essa obra na Alemanha, além de o artista 
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mesmo ter viajado à Itália a estudo entre o fim do século XV e o 
início do XVI — por isso mesmo Karl Giehlow, no artigo “Dürers 
Stich ‘Melencolia I’ und der maximilianische Humanistenkreis”, 
de 1903, empreende notável interpretação da gravura como leitura 
imagística do texto do pensador italiano2. Também incontestável 
será a influência de Agrippa (seu contemporâneo e compatrício) 
— à teoria deste, Raymond Klibansky, Erwin Panofsky e Fritz 
Saxl, em outra essencial leitura novecentista da gravura (Saturno 
e a melancolia), atribuem o significante I do título, em alusão à ci-
tada melancholia imaginativa, por se tratar do nível agrippiano ini-
cial3, complementando que Agrippa “fu, per cosi dire, il mediatore 
predestinato tra il Ficino e Dürer” (KLIBANSKY; PANOFSKY; 
SAXL, 1983, p. 104), advogando por esse motivo “il merito di 
essere stata la fonte principale della Melencolia I” (KLIBANSKY; 
PANOFSKY; SAXL, 1983, p. 105).

Essa obra de Dürer será, como por tantos outros pesquisado-
res, analisada por Walter Benjamin em estudo da década de 1920 
em que, ao investigar a melancolia na Origem do drama barroco alemão 
(ou, para ser mais preciso, do Trauerspiel), voltando assim o olhar 
sobretudo aos séculos XVII a XIX, conclui que “essa gravura an-
tecipa sob vários aspectos o Barroco” (BENJAMIN, 1984, p. 164). 
Em especial esse ensaio mas também a obra de Benjamin como 
um todo, de largo interesse da crítica nas últimas décadas, foi ob-
jeto de pesquisa da escritora portuguesa Maria João Cantinho. Seu 
resultado acadêmico é a Dissertação de Mestrado em Filosofia 
pela Universidade Nova de Lisboa O anjo melancólico - ensaio sobre o 
conceito de alegoria na obra de Walter Benjamin, de 1998, além dos livros 
e artigos diversos sobre o pensamento benjaminiano que daí ad-
vieram, incluindo mais tarde a Tese de Doutorado Walter Benjamin, 
revolução e messianismo: a História secreta, de 2011. Mas, para além 
disso, encontramos saldo dessa pesquisa ainda, segundo cremos, 
na esfera poética: trata-se de “O cão de Dürer”, conto (recolhi-
do na coletânea intitulada Caligrafia da solidão, livro publicado em 
2 “So erhält die ‘Melencolia I’ eine neue Beleuchtung da durch, daβ die Schrift 
Ficinos Dürers Absicht klarlegt, in den saturnischen Gesichtszügen auch die 
divinatorische Geisteskonzentration auszudrücken.” (GIEHLOW, 1904, p. 78).
3 “Quindi La Melencolia I, raffigurando la melancholia imaginativa, rappresenterebbe 
in realta il primo grado di un’ascesiche, passando per una Melencolia II (melancholia 
rationalis) arriverebbe a una Melencolia III (melancholia mentalis).” (KLIBANSKY; 
PANOFSKY; SAXL, 1983, p. 104).
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2006) que nos parece uma espécie de ekphasis muito subjetiva dessa 
gravura de Dürer, narrativa sobre a qual, por fim, debruçamo-nos 
agora.

No conto de Cantinho, um homem de sobretudo, em um dia 
chuvoso, atravessa as ruas, esvaziadas pelo mau tempo, de uma 
pequena cidade na qual reside há pouco para lecionar música. O 
objetivo é comparecer a convite (ou convocação?) a um casarão 
antigo. Ao ultrapassar o seu portão principal, observa no jardim, 
à borda de um lago, uma jovem que, absorta nos próprios pensa-
mentos, escreve palavras ininteligíveis com o dedo na superfície 
da água. Os olhos de safira da rapariga, que ele julga reconhecer de 
algum lugar, o fascinam, mas ela, alheia a tudo ao seu redor, quase 
que totalmente o ignora. Dentro da casa, o personagem encontra 
outro homem que com ele se assemelha, embora mais envelheci-
do, e este, sem mesmo cumprimentá-lo, solicita (ou ordena) que 
toque o piano que há na sala. Pela janela, o homem de sobretudo, 
enquanto no instrumento dedilha um concerto do romântico oi-
tocentista Robert Schumann, outra referência artística à melanco-
lia, observa no jardim a rapariga e um imóvel e mudo cão negro, 
ainda obtendo pouco sucesso em despertá-la do seu isolamento. 
Após com o seu duplo mais velho travar breve diálogo (mas cujas 
resultantes são menos dialéticas do que uma espécie de metafísica 
revelada), ele retorna ao jardim e repara que o exterior à casa se 
expandiu fazendo desaparecer a cidade e o próprio casarão, e tudo 
o que ele podia avistar então era “um jardim infinito e, ao longe, 
uma floresta cerradíssima, para onde desejava caminhar” (CAN-
TINHO, 2006, p. 83).

Ora, é indubitável que uma atmosfera onírica perpassa todo 
o conto. A exceção certamente reside em pequeno interlúdio, que 
aparece destacado através do uso de uma distância maior entre 
seus parágrafos inicial e final e o restante do texto, o qual encontra 
lugar logo no início da narrativa e do qual destacamos o trecho 
abaixo:

Como tinha começado tudo? Algumas semanas antes, tinha 
recebido um telegrama a chamá-lo. Nada sabia dos seus ha-
bitantes [do casarão], pois havia pouco tempo que se mudara 
para a cidade, onde fora contratado para dar aulas de música 
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num colégio. Como o horário era completo e lhe pagavam 
bem, tinha resolvido aceitar e mudara-se pouco tempo de-
pois, no princípio de Setembro. (CANTINHO, 2006, p. 80)

As opções por marcações mais ou menos precisas de tempo 
(semanas antes, horário completo, princípio de Setembro, etc) contrastam 
com as do espaço do casarão, lugar onde “o tempo parecia ter-se 
suspendido” (CANTINHO, 2006, p. 79) e cujo terreno acessa-se 
por um “enorme portão, que rangeu como se tivesse uma voz an-
tiga e melancólica” (CANTINHO, 2006, p. 80).

No mesmo interlúdio, o protagonista conversa com um fun-
cionário de um café da cidade, que fala sobre os habitantes do 
casarão:

Estão sempre enfiados no casarão como se tivessem medo de 
serem vistos. Parecem-se com fantasmas, sem presença física.
[...]
Mas creio que há uma menina, havia uma menina... Mas há 
muito que ninguém a vê. Hoje deve ser uma mulher adulta.” 

(CANTINHO, 2006, p. 80)

Pois será justamente essa menina-mulher com quem o prota-
gonista irá deparar-se ao chegar ao jardim do casarão:

Uma mulher estava sentada na borda do lago. Olhou-o e es-
sas duas safiras luminosas e tranquilas, num semblante quase 
infantil, perturbaram-no. Teve a intuição de que a conhecia, 
talvez de um quadro antigo, já tinha visto aquele rosto não 
sabia bem onde. Um recanto obscuro da sua memória, cer-
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tamente. Ela persistiu no silêncio, demorando o olhar no seu 
rosto, como se tentasse perscrutar os seus pensamentos. Era, 
no entanto, a beleza dos seus olhos e o seu mutismo que se 
tornavam inquietantes. Enquanto isso, ele avançava em direc-
ção à entrada mais próxima, a porta que havia ao fundo da 
galeria. Por momentos, teve a intuição de que já havia visto 
aquela porta algures, mas não conseguiu identificar. Parecia 
haver uma passagem comunicante entre as imagens que lhe 
chegavam agora e as memórias que se despoletavam, à medi-
da que identificava certos sinais. Ela perdeu o interesse nele e 
mergulhou novamente no seu sonho, escrevendo traços invi-
síveis na água. Ele continuou o seu caminho, sem conseguir 
tirar os olhos da rapariga, profundamente tocado pela sua be-
leza delicada e etérea. (CANTINHO, 2006, p. 79-80)

A descrição da personagem equipara-se deveras à promovida 
pelos autores de Saturno e a melancolia sobre a figura da gravura: 
“Gli occhi della Melencolia sono fissi nel regno dell’invisibile con 
la stessa vana intensita con cui la sua mano stringe l’impalpabile.” 
(KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1983, 76 KLIBANSKY; PA-
NOFSKY; SAXL, 1983, p. 105) — paralelamente, a rapariga, com 
seus olhos de safira, também fixos no reino do infinito4, encontra-se sentada 
no jardim, escrevendo na água traços que só podem mesmo ser invisí-
veis (já que o suporte, não efetivando o registro, obviamente torna 
ininteligíveis as suas mensagens), mão, assim sendo, com que aperta o 
impalpável. Tais referências, mais sutis do que seria um simples mi-
metismo da citada posição da figura alada düreriana (com as asas, 
a coroa de louros, a cabeça apoiada em uma das mãos...), identificam do 
mesmo modo o estado melancólico da personagem. E se, diante 
dela, o homem de sobretudo, personagem que a narração elege 
para acompanhar, sente-se tomado por algum fascínio, a despeito 
4 É digno de nota que, em sua Dissertação de Mestrado, Cantinho cita precisamente 
esse mesmo trecho de Saturno e a melancolia: “o olhar do gênio alado é o de um cego 
‘fixado sobre o longínquo vazio’.” (CANTINHO, 1998, p. 78).
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da intangibilidade da moça, nós leitores podemos ter reação seme-
lhante em relação à narrativa: estamos perante um texto marcado 
por certa ilegibilidade, mas cuja plasticidade é tão esteticamente 
sedutora, que, como já em outros termos confessávamos, de seus 
olhos não podemos escapar, embora tentem escapar-nos eles. E 
fazemos essa constatação menos para estabelecer um metalinguís-
tico jogo de efeito que adorne o nosso ensaio do que para, a partir 
dessa associação do protagonista do conto com os leitores que so-
mos, identificá-lo com uma representação do observador da obra 
artística, aqui principal (mas não unicamente) dessa gravura — daí, 
outra vez, a importância do tema do olhar no conto.

Tal cooptação do personagem às funções de espectador ve-
rifica-se em sua reação ante a rapariga, quando se lhe desperta a 
intuição de que a conhecia, talvez (nada casualmente) de um quadro antigo, 
e de que já tinha visto aquele rosto não sabia bem onde. Como, porém, as 
lembranças se escondem em recanto obscuro da sua memória, o olhar 
da rapariga esquiva-se, desinteressa-se dele. Seja, na lógica do con-
to, a falta de memória algo efetivo; seja também representação do 
sentimento de, dada a multiplicidade semântica de um objeto ar-
tístico (enquanto obra aberta, como define Umberto Eco), estar-se 
diante do quadro pela primeira vez mesmo a cada nova contempla-
ção: o fato é que a estupefação que assalta o personagem/espec-
tador centra-se nessa figura do sensível trabalho de Dürer a que a 
narrativa faz referência, cujos resultados plásticos são olhos vivos, 
faiscantes, grávidos de pensamentos profundos sobre a existência, 
a contrastarem com seu mutismo e a total inoperância do corpo 
para operar tais ideias (daí os instrumentos de trabalho que, sem 
uso, a cercam espalhados caoticamente pela gravura, e das asas 
que, mais do que identificar a personagem com um anjo, reforçam 
sua imobilidade porque, mesmo as tendo, ela não voa). O que a 
rapariga (como a mulher da gravura) não poderia dizer com a fala 
(ou com os dedos, que escrevem os textos que afinal não se regis-
tram), poderia transmitir — e o personagem-espectador parece sa-
ber disso — com esses olhos, cuja leitura, porém, ele não consegue 
efetivar: por isso é que, para o protagonista, “o olhar dela, o modo 
como agia e o olhar não pareciam ser deste mundo, alheios a tudo, 
presos num encanto qualquer que ele não saberia identificar” (CAN-
TINHO, 2006, p. 80, grifo nosso) — e esse distanciamento em um 
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mundo encantado dá-se não apenas pela melancolia que o acomete 
e gera isolamento e falta de reação mas também pela imobilidade 
característica da imagem no mundo pictórico de que advém.

Essa falta de retribuição do olhar representa mais precisamen-
te a inépcia do protagonista de compreender a obra que vislumbra. 
Benjamin, discutindo a experiência da aura (o sentido originário) 
da obra de arte, muito a propósito edifica imagem similar ao tratar 
da percepção do objeto artístico: “Quem é visto, ou acredita estar 
sendo visto, revida o olhar. Perceber a aura de uma coisa signi-
fica investi-la de poder de revidar o olhar.” (BENJAMIN, 1989, 
p. 139-40) — ou, de novo como a própria Cantinho cita em sua 
Dissertação de Mestrado, segundo tradução que oferece a partir da 
edição francesa que usa: “Desde que se é — ou se crê — olhado, 
ergue os olhos. Sentir a aura de uma coisa é conferir-lhe o poder de 
erguer os olhos.” (CANTINHO, 1998, p. 33) Mais à frente, aliás, 
ela esclarecerá:

Assim, podemos dizer que, se por um lado, a aura diz respeito 
a uma comunidade recíproca, ela refere-se, sobretudo, a essa 
“lonjura” que se instaura no momento mesmo da contempla-
ção da obra. No caso da aura da obra de arte, ela diz respeito 
à identidade e autonomia da obra de arte, que se mantém 
na distância, face ao nosso “olhar”, enquanto «ela nos olha». 
(CANTINHO, 1998, p. 108)

Ao intentar provocar na rapariga um erguer de olhos para o revide 
do olhar ou, mais do que isso, fazê-la olhá-lo é exatamente pretender 
alcançar a sua aura, o seu sentido mais profundo portanto.

Outro elemento que se oculta nas reminiscências do persona-
gem é a porta que o conduzirá ao interior do casarão, sobre a qual 
ele também revela a intuição de que já havia visto algures. E eis um 
ponto em que o próprio conto, tal qual a rapariga que desvia o 
olhar do seu espectador diante da sua leitura falha, parece querer 
fugir de nós, porque, diante dessa porta, perde-se por um instante 
a linha de raciocínio que construímos, em razão da ausência de 
uma referência dessa natureza em Melencolia I. Mas, em tal beco 
em que a narrativa nos aprisionaria, surge-nos como uma porta 
de saída (com o perdão da infâmia) o selo criado pelo gravurista 
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para, em uma época na qual — dada a difusão da recém inventada 
imprensa, que aliás possibilita a sua arte — já começava a se tornar 
pertinente proteger-se de plágio, legitimar-se como autor de sua 
obra. Referimo-nos ao famoso monograma düreriano. Em texto 
introdutório ao livro do artista cearense Sérvulo Esmeraldo, estu-
dioso das gravuras do renascentista alemão, o filósofo Álvaro Valls 
aponta que o pai de Albrecht Dürer era um

artesão qualificado, mestre na ourivesaria, de origem húngara, 
proveniente de uma aldeia cujo nome significava “porta”, o 
que daria em alemão “Tür”. O ourives adotou como nome de 
família a forma germanizada “Türer” e depois “Dürer”, que 
significaria algo como “homem da porta”, celebrizado nas ar-
mas e no monograma das obras do filho. No monograma, o 
A serve de portal (dintel e batente, umbral ou ombreira) en-
quanto que D toma forma de uma portinhola ou portãzinho. 
(VALLS, 2015)5

Dessa forma, não parece restar dúvida de que a porta que a nar-
ração menciona é o próprio gravurista, que se representa em suas 
gravuras através desse significante que o nomeia e cuja obra, nota-

5 Trata-se de texto publicado originalmente, a título de nota introdutória, no 
trabalho artístico-teórico de Sérvulo Esmeraldo A.D.: De Monograma a Metagrama, 
obra a que não nos foi possível alcançar acesso. Citamos, assim, o texto de Valls 
conforme reportagem de Carlos Albuquerque sobre o seu lançamento, publicada 
na versão em português do portal de notícias da agência de comunicação alemã 
Deutsche Welle.
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damente Melencolia I (mas, reiteremos, não apenas ela), será então, 
segundo viemos defendendo, entrada possível para os sentidos do 
conto: por conseguinte, teríamos em Dürer mesmo, metonimica-
mente, o que a narrativa classifica como a passagem comunicante entre 
as imagens que nos chegam agora e as memórias (do personagem, dos 
leitores, da escritora-pesquisadora, de uma tradição crítico-teórica) 
que se despoletam.

Se, porém, não será precisamente Dürer quem o protagonis-
ta encontrará ao entrar no casarão, mas a si próprio, constituído 
em seu duplo mais velho, a passagem por esse ideograma surgi-
ria então como metonímia do acúmulo cultural do personagem e 
daí que no interior da construção, em uma “sala com reposteiros 
forrados a púrpura” (CANTINHO, 2006, p. 80) como rasgos ver-
melho-sangue na própria pele (a indicar que o casarão seria uma 
autorrepresentação sua, o que condiz com a leitura arquetípica que 
Carl Jung faz desse signo aquando de seu surgimento nos sonhos), 
ele encontre vasta gama de obras artísticas, desde estantes repletas de 
livros que eram “tudo quanto um bibliófilo apaixonado poderia en-
contrar” (CANTINHO, 2006, p. 80) até a coleção de partituras em 
que seu duplo indica haver “tudo o que é preciso” (CANTINHO, 
2006, p. 81) e dentre as quais ele escolhe o concerto de Schumann 
— ou Schummann, segundo está grafado: simples erro de grafia que 
escapou à revisão ou reforço do aspecto onírico desse espaço, no 
qual a realidade se reflete mas sem precisão, como aliás no próprio 
surgimento do duplo anacrônico do protagonista?

A propósito, aliás, desse encontro com o seu duplo mais ve-
lho, resgatemos as palavras de Alfredo Bosi sobre a relação entre 
imagem e discurso, sob a quais afirma a subjetividade da percepção 
ao constatar que “o ato de ver apanha não só a aparência da coi-
sa, mas alguma relação entre nós e essa aparência” (BOSI, 2010, 
p. 19), concluindo: “A imagem pode ser retida e depois suscitada 
pela reminiscência ou pelo sonho. [E não estamos diante de uma 
memória onírica na leitura de “O cão de Dürer”?] Com a retentiva 
começa a correr aquele processo de coexistência de tempos que mar-
ca a ação da memória: o agora refaz o passado e convive com ele.” 
(BOSI, 2010, p. 19) Pois a convivência entre tempos se concretiza 
assim no encontro entre o homem de sobretudo e seu duplo mais 
velho na passagem comunicante entre as imagens do agora e as memórias 
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que se despoletavam — e, de fato, segundo reconhece um deles: “Há 
entre nós um sonho, uma imagem, uma fractura no tempo.” (CANTI-
NHO, 2006, p. 82, grifos nossos) Além disso, Benjamin aponta: 
“O amortecimento dos afetos, e a drenagem para o exterior do 
fluxo vital responsável pela presença no corpo desses afetos, pode 
transformar a distância entre o sujeito e o mundo numa alienação 
com relação ao próprio corpo.” (BENJAMIN, 1984, p. 164) Esse 
encontro de duplos, na alienação do protagonista com relação ao pró-
prio corpo, será também uma nova particular alegoria que o conto 
constrói da melancolia.

E a melancolia do protagonista de “O cão de Dürer” reside 
nessa angústia que lhe provoca a falta de conhecimento sobre os olhos 
de safira da rapariga — a inexistência de retribuição desse olhar — 
isto é, colocando em termos mais denotativos, os enigmas semân-
ticos com que Melencolia I lhe instiga, a ponto de tornar inevitável 
que o herói adentre o casarão para compreendê-la. Não por acaso, 
ao sair do casarão novamente, o protagonista vislumbre dois im-
portantes signos — o do jardim e o da floresta: “O jardim era vasto e 
ele não se apercebera como o espaço à sua volta se alargara consi-
deravelmente. Já não avistava qualquer casa, mas apenas um jardim 
infinito e, ao longe, uma floresta cerradíssima, para onde desejava 
caminhar.” (CANTINHO, 2006, p. 83)

A floresta que surge no horizonte do jardim infinito associa-
-se, locativamente falando, ao mar da gravura düreriana, sendo 
ambos geradores de um percurso que Benjamin reconhece como 
justamente “a inclinação do melancólico para longas viagens — 
daí o mar no horizonte da Melencolia, de Dürer” (BENJAMIN, 
1984, p. 171). Mas, para além disso, o jardim (e é muito conve-
niente que seja infinito) é símbolo borgiano do espaço labiríntico 
onde se constroem as também infinitas possibilidades semânticas 
do literário (referimo-nos, é claro, ao conto borgiano, publicado 
em Ficciones, “El jardín de senderos que se bifurcan”). Mas nesse 
jardim há também o cão de Dürer, que, mesmo mudo, “olhava-o, 
mergulhado na sua placidez [...], como se tivesse a eternidade pela 
frente” (CANTINHO, 2006, p. 83), parecendo lhe apontar para 
um mais denso signo: “uma floresta cerradíssima” (CANTINHO, 
2006, p. 83), a qual, seguindo a mesma lógica do jardim, poderia 
remeter por sua vez aos bosques da ficção por que passeia Umberto 
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Eco, embora também, e aqui mais especialmente, diríamos que 
surge como referência à Floresta de Símbolos de Charles Baudelaire 
— nada estranha a Cantinho, visto que o poeta francês também 
é corpus dos estudos benjaminianos. Desse modo, concretiza-se a 
inexorabilidade da obra que o protagonista contempla, uma vez 
que percorrer o jardim ou adentrar a floresta parece ser tarefa de 
fato hercúlea, quiçá impossível, uma vez que o primeiro é infinito e 
a segunda é cerradíssima.
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LITERATURA E HISTÓRIA EM O ANO E A MORTE 
DE RICARDO REIS DE JOSÉ SARAMAGO

Márcia Neide dos Santos Costa1

1. INTRODUÇÃO

“Um homem não vai menos perdido por caminhar em linha reta” (SA-
RAMAGO, 1984, p. 91)

A literatura portuguesa moderna traz grandes nomes como 
Fernando Pessoa (1888-1935) e seus heterônimos, Mário de Sá- 
Carneiro (1890- 1916), Almada Negreiros (1893-1970), José Régio 
(1901-1969) e outros. Entre esses nomes, está o premiado escri-
tor do Nobel de Literatura, José Saramago que, em 1998, se tor-
nou o primeiro escritor português a receber esse importante prê-
mio. Dentre as suas principais obras estão: Levantado do Chão 
(1980), Memorial do convento (1982), A jangada de pedra 
(1986), Evangelho segundo Jesus Cristo (1991), Ensaio sobre 
a cegueira (1995), Caim (2009), O ano e a morte de Ricardo 
Reis (1984), e outros. Este último aqui citado, será nosso objeto 
de estudo. Iremos analisar como se apresenta a história e a litera-
tura na narrativa moderna de José Saramago.

O escritor português nasceu no dia 16 de novembro de 1922, 
em Azinhaga (Ribatejo). De família de agricultores, sem muitas 
condições financeiras, se tornou, mais tarde, funcionário público, 
passando a traduzir obras. Começa então a trabalhar em jornais, 
escrevendo cronista.

Foi escritor, teatrólogo, ensaísta, jornalista, contista, romancis-
ta, dramaturgo. Em 1995 ganhou o prêmio Camões. Saramago foi 
conhecido pelo seu ateísmo e pelos ataques a igreja católica. Sua 
posição política era de esquerda. 

José Saramago foi casado com Pilar Del Rio e faleceu em 18 
1 Mestranda em Estudos literários (Universidade Estadual de Feira de Santana- 
UEFS/ Ba)



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1123

de junho em 2010, aos 87 anos, em decorrência de uma leucemia.
O interessante das obras de Saramago é que seus textos não há 

presença de pontuação. Pois para ele, a história é mais importante 
do que regras gramaticais/ ortográficas. Há uma forma livre de 
escrever, sem travessão nos diálogos, por exemplo. Nos romances, 
percebe-se frases longas que lembram a oralidade. O leitor se de-
para com uma maneira bem direta de escrever.

Nas palavras de Ana Paula Arnaut, Saramago é um “homem- 
escritor quem se deve reconhecer o mérito de ter contribuído para 
a instauração e consolidação de novos rumos na literatura portu-
guesa [...]”. (ARNAUT, 2008, p. 15).

Saramago é um dos mais importantes escritores de língua por-
tugueses, em que suas obras, desde das mais antigas às recentes, 
são estudadas por estudiosos e pesquisadores. O que nos faz per-
ceber a riqueza da produção literária desse autor. 

Como o próprio título do livro sugere, O ano e a morte de 
Ricardo Reis (1984) conta a história de Ricardo Reis, heterônimo 
do escritor português Fernando Pessoa. A história é instigante e 
envolve para o leitor, porque relata o último ano de vida de Reis. 
Quando Fernando Pessoa morre, Reis vem para Portugal e come-
ça a tomar conhecimento de como se encontra seu país. De acordo 
com Juliana Oliveira e Raquel Trentim, a história acontece porque:

O escritor Pessoa morreu sem ter escrito a morte de seu hete-
rônimo Reis, Saramago aproveitou esse mote para continuar a 
história do heterônimo a partir do retorno de Reis, que estava 
no Brasil, a sua terra natal. Por meio desse enredo, descobri-
mos uma parte da história de Portugal, que estava passando 
pela ditadura de Salazar em 1936. O personagem Ricardo 
Reis está desatualizado acerca dos assuntos de sua pátria, en-
tão, inicia um processo de readaptação. Para isso, conta com 
a ajuda do fantasma de Fernando Pessoa, que frequentemen-
te o visita, informando-o da situação do país. (OLIVEIRA; 
TRENTIM, 2014, p. 81) 

Portanto, ler a obra de Saramago é, também, conhecer a his-
tória de Portugal: as glórias, conquistas, crises, política. Saramago 
utiliza Ricardo Reis para tratar desses assuntos, uma vez que Reis 
encontra-se desinformado da história do país: “Este país está um 
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desmazelo, os barcos que vão para a água antes do tempo, os pre-
sos que se somem, os carteiros que não entregam as cartas, os 
varredores, enfim, dos varredores não há nada a dizer.” (SARA-
MAGO, 2001, p. 342). Dessa forma, ao retornar a sua terra natal, 
Ricardo Reis estranha o local, pois se depara com um país entre 
guerras e tensões políticas.

História e ficção se misturam nessa obra de forma que possi-
bilita reflexões e questionamentos sobre acontecimentos sociais 
históricos. Gyorgy Lukács, em Teoria do romance (2000), afirma 
que o gênero expressa a situação social da época através da repre-
sentação crítica. Lukács diz que o escritor não é ingênuo e pode, 
por meio da ironia, analisar acidamente os fatos, as contradições 
e falhas da concretude. Assim faz José Saramago. O escritor, en-
quanto sujeito social, analisa, denuncia, critica e se expressa por 
meio do romance. São inquietações e desconstruções sobre os fa-
tos, com por exemplo, o salazarismo. E tudo isso sem perder de 
vista a narratividade, a literalidade inovadora do texto. Os recursos 
da intertextualidade, ironia e metáfora permeiam a obra, deixan-
do-a mais rica e atraente.

Os personagens da história, como na maioria dos romances 
de Saramago, são personagens históricos e fictícios, sendo alguns 
deles, àqueles que normalmente estão à margem da sociedade: mu-
lheres, loucos, leprados, oprimidos e desvalidos. Mas são esses que 
compõem a narrativa, ajudando a problematizar e discutir a histó-
ria. História essa que Saramago não nega, não rejeita, como fazem 
muitos escritores modernos e contemporâneos. Pelo contrário, ele 
traz essa história, evidenciando, mas apresentando um novo olhar 
para ela. Sempre recontando e desafiando. 

O personagem de Fernando Pessoa também surge na narra-
tiva como um fantasma dialogando com o Ricardo Reis. Um dos 
pontos interessantes da obra é, para os críticos, o fato de o escritor 
Fernando Pessoa ter de fato existido na realidade, mas estar morto 
na narrativa; e o Ricardo Reis, que não faz parte do mundo real, 
mas sim um heterônimo, estar vivo no enredo. Isso nos faz refletir 
sobre realidade e ficção na obra de Saramago. Portanto: 

A realidade não suporta seu reflexo, rejeita-o, só uma outra 
realidade, qual seja, pode ser colocada no lugar daquela que 
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se quis expressar, e sendo diferente entre si, mutuamente se 
mostram, explicam e enumeram, a realidade como invenção 
que foi, a invenção como realidade que será. (SARAMAGO, 
apoud, ARNAUT, 2008, p. 155)

Saramago consegue, de forma inteligente, brincar e ironizar 
através do real, do imaginário e da ficção.

Os diálogos que Ricardo Reis mantém com o fantasma de Pes-
soa no romance, giram em torno de política, problemas sociais de 
Portugal e, inclusive, sobre a literatura. Eles discutem como estão 
os textos literários diante de regimes políticos. Através desse diá-
logo, percebemos, no decorrer do livro, como um texto literário 
possui a força de denunciar e subverter os discursos estabelecidos. 
José Saramago, com sua literatura fragmentada, hibrida, polifônica 
e sagaz, realiza essa função subversiva da literatura. Saramago uti-
liza os recursos da ironia e da intertextualidade para desconstruir 
aquilo foi posto pela história oficial. A metaficção historiográfica 
também é utilizada por Saramago para reforçar ainda mais a pro-
posta de fazer uma releitura da história. Metaficção historiográfica 
que, segundo Linda Hutcheon, traduz obras que se apresentam 
como auto reflexivas e que se utiliza de acontecimentos e persona-
gens históricos (HUTCHEON, 1991, p. 21).

No livro, há a personagem Lídia, com quem Ricardo Reis se 
relaciona. É ela quem, também, conta as histórias de Portugal para 
Reis. Mulher madura, de opinião própria e com olhar aguçado para 
os fatos. Ela se mostra consciente em relação ao fato dos jornais 
do país serem manipuladores. Estes que publica apenas o que se-
ria conveniente para eles, apenas a verdade que eles acreditam. É 
através disso que Saramago critica o modo como se estabelece e 
impõe uma verdade para a sociedade. 

O ano e a morte de Ricardo Reis é uma narrativa que cor-
responde a reescrita da História de Portugal. Mas não uma rees-
crita gratuita, desimportante. Pelo contrário, quando Saramago 
escreve uma obra como essa, possui o intuito de chamar a atenção 
do leitor e fazer com que o mesmo se envolva com os fatos. Ana 
Paula Arnaut afirma 

Que a reescrita de Saramago não é nostálgica. Ela pretexto 
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para uma leitura possível do mudo, construtora do próprio 
mundo, subversora da relação entre verdade e ficção, entre 
facto e ficção e sendo, por isso, enfim, um fator determinante 
na evolução do sentido e da vida [...] um sentido controlado, 
em última análise, pelo narrador omnipresente e manipula-
dor, responsável [...] É como se o narrador desconstruísse um 
mundo e convidasse o leitor a reconstruí-lo em função e um 
novo sentido. (ARNAUT, 2008, p. 155)

Dessa forma, Saramago se preocupa com o leitor. Cabe a ele, 
a sensibilidade de perceber as intenções da narrativa do autor, res-
peitando sua linguagem livre que despreza regras e “formas cor-
retas de escrever”. 

O livro de José Saramago vai além dos questionamentos indi-
viduais, chegando ao âmbito coletivo. Saramago, através da obra, 
procura estar atento as questões sociais. No momento em que o 
escritor traz como personagem Ricardo Reis, um homem sereno, 
epicurista, calmo, autor de Vem sentar-se comigo Lídia, à beira do rio, 
Saramago busca lançar o personagem Reis num emaranhado so-
cial, político e ideológico, alargando a sua inquietação sobre o estar 
o mundo. E Lídia tenta lhe direcionar, lhe mostrar o caminho para 
as vivencias, para o mundo em sociedade.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

José Saramago, autor de grandes obras da literatura portugue-
sa, consegue ser consagrado no cenário literário porque, através do 
seus textos, nos inquieta e nos faz refletir sobre o outro, bem como 
sobre as atitudes humanas. A literatura alcança, com Saramago, o 
poder de fazer com que o leitor pense e questione sobre a história, 
além de nos encantar e seduzir. Cada enredo e personagem dos 
textos saramaguianos, buscam expor a realidade crítica. E é isso 
que acontece com a história de O ano e a morte de Ricardo 
Reis, objeto desse estudo. O trabalho nos ajudou a perceber como 
a história de Portugal é contada na ficção, sob o olhar de um autor 
português. 

Ricardo Reis chegou a seu país e acompanhou os aconteci-
mentos políticos, econômicos e sociais do local. O leitor também 
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pode acompanhar esses fatos através da releitura e reescrita de 
Saramago.

Este estudo foi importante pelo fato de realizar uma breve 
análise e comentário sobre a obra. Isso contribui para que O ano 
e a morte de Ricardo Reis, de José Saramago, seja ainda mais 
disseminada nas Universidades brasileiras.
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FLAGRANTE SOCIAL E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 
NA NARRATIVA MEMORIALÍSTICA LUSO-

BRASILEIRA

Marcio Jean Fialho de Sousa1

As memórias e os textos autobiográficos retratam a reestru-
turação de acontecimentos relacionados à vida do memorialista, 
demonstrando aspectos inerentes ao contexto em que as ações 
foram vividas e contadas, por esse motivo é possível identificar 
“flagrantes sociais”. Além disso, o objetivo desse tipo de escrita 
é também prestar um serviço aos leitores vindouros, exercendo a 
função de guardião da história. Nesse sentido, segundo Béatrice 
Didier (1976, p. 47), os textos pertencentes ao gênero autobio-
gráfico teriam surgido junto ao advento da sociedade capitalista, 
como uma forma de preservar o capital de recordações e vivências 
dentro do espaço histórico e geográfico. 

Isso posto, o objetivo dessa comunicação é demonstrar como 
o pacto autobiográfico com o leitor é estabelecido a partir do fla-
grante social retratado nas obras Os guarda-chuvas cintilantes, de Te-
olinda Gersão, publicada em 1984, e o Diário do Hospício, de Lima 
Barreto, escrito durante a internação do autor nos anos de 1919 
e 1920, e como aspectos dessa leitura revelam questões sobre a 
formação do sujeito da escrita visto como narrador.

Em Os guarda-chuvas cintilantes, de 1984, Teolinda Gersão re-
visita o gênero diário pessoal colocando em debate as principais 
características do gênero textual. Segundo a descrição do verbete 
diário, presente no Dicionário de Termos Literários, a escrita deste gê-
nero pressupõe:

O relato de acontecimentos ocorridos durante as vinte e qua-
tro horas do dia. De duas formas se processa o registro dos 
eventos: por meio do jornal, ou seja, papel impresso publi-
cado todos os dias ou com certa periodicidade; ou nas pági-
nas reservadas em que o escritor aponta e comenta os fatos 

1 Professor Doutor da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC-
SEBRAE), membro pesquisador do Grupo Eça-USP. E-mail: pcopmarciojean@
gmail.com 
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principais do seu dia-a-dia. A segunda modalidade, chamada 
“diário íntimo”, é que carrega interesse literário, posto que 
restrito. (MOISÉS, 2008, p. 148)

No caso da narrativa de Teolinda, descrição alguma das acima 
citadas podem ser encontradas em seu texto aqui analisado, ainda 
que o subtítulo da obra Os guarda-chuvas cintilantes, seja “Diário”. 
Já em princípio, nos primeiros registros do livro nota-se que os 
relatos são generalizantes e com temas e estruturas diversas, não 
apresentam regularidades, tampouco são expressões do dia-a-dia. 
Os registros não marcam nem mesmo os meses, resumindo-se a 
apresentar o dia da semana e uma numeração que, provavelmente, 
diz respeito ao dia do mês, tal como os quatro primeiros relatos 
que são marcados como: Domingo, um; Sábado, três; Segunda, catorze; 
Quinta, oito. O tempo em que os registros foram realizados tam-
bém é relativo e aleatório, como nota-se.

Em Diário do Hospício, porém, de Lima Barreto, trata-se dos 
manuscritos redigidos pelo autor por ocasião de sua segunda in-
ternação no Hospício Nacional de Alienados, no período entre 
dezembro de 1919 a fevereiro de 1920. Essas importantes infor-
mações são fundamentais aos leitores, pois demonstram o quanto 
o texto tem de confessional e o quanto esta característica contribui 
para o estabelecimento do contrato fiduciário junto ao leitor.

Conforme dito pelo próprio Lima Barreto em uma entrevista, 
quando ainda se encontrava internado, ao jornal A Folha, do Rio 
de Janeiro, publicada em 31 de janeiro de 1920, “o Hospício é uma 
prisão como outra qualquer”, mas faria desse espaço um labora-
tório de “observações interessantíssimas para escrever um livro 
sobre a vida dos hospitais de loucos.” Dessa experiência nascem 
os manuscritos do Diário do Hospício.

Nessa tentativa de estabelecer um ponto comum que aproxime 
as duas obras aqui mencionadas, será realizada a análise da obra de 
Teolinda Gersão, seguida da obra de Lima Barreto.

Dito isso e passando para a análise do texto de Teolinda, no 
registro de “Segunda, doze”, o autor-narrador, que não é neces-
sariamente a escritora Teolinda Gersão, relata a crítica de certo 
teórico que questiona o gênero textual que está sendo utilizado no 
diário. Segundo ele:
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Não é um diário, disse o crítico, porque não é um registro 
do que sucedeu em cada dia. Carecendo portanto da carac-
terística determinante de um género ou subgénero em que 
uma obra pretende situar-se, a referida obras está à partida 
excluída da forma específica em que declara incluir-se. Dixi. 
(GERSÃO, 1984, p. 20)

Também não se trata de um diário íntimo, visto que os assun-
tos retratados não se referem ao foro íntimo, mas a experiências 
provindas de observações e de reflexões que oscilam entre pesso-
ais ou externas e/ou teóricas, como, por exemplo, no registro de 
“Terça, oito”: “A História começa onde começa a escrita (a história 
começa onde começa a escrita), escrevo no cimo da folha de papel. 
/ Antes, é apenas um tempo informe e sem medida.” (GERSÃO, 
1984, p. 12).

Esse registro, porém, demonstra uma preocupação de Teolin-
da Gersão que, de alguma forma, aparece também em outras obras 
de sua autoria, ou seja, a escrita como registro da História, ou me-
lhor dizendo, o que se nota é o exercício literário como instrumen-
to de perpetuação da memória, da história. Essa alusão aparece 
também A casa da cabeça de cavalo, na figura da personagem Januário, 
ainda que esta registrasse a história de modo bastante arbitrário e 
tendencioso na narrativa, mostrando que a escrita é ideológica e 
partidária. Também com a perspectiva do registro da história, a 
escrita aparece em A árvore das palavras, em vários episódios, mas 
sempre com a relação de que escrever é um profícuo instrumento 
“para que não [se] esquecessem” (GERSÃO, 2004, p. 184).

Este registro contra o esquecimento aparece, inclusive, no for-
mato do gênero literário utilizado em Os guarda-chuvas..., ou seja, 
a falta de registro do dia-a-dia sendo substituído por um registro 
casual e com intervalos irregulares entre eles, mostra também que 
só foi registrado aquilo que “o autor” deste diário pensou ser inte-
ressante de não se esquecer ou o que pensou ser interessante a dar 
a conhecer ao seu leitor, isso

Porque o tempo não era contínuo. Mas nada era contínuo, 
também a razão não era, nem o conhecimento que se tinha 
das coisas. Tudo era sempre fragmentário e interrompido. 
Também o corpo. Só quem se matava se possuía talvez in-
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teiramente. Daí que o suicídio fosse fascinante. (GERSÃO, 
1984, p. 91)

Essa citação leva o leitor a outro elemento importante na pós-
-modernidade: a fragmentação ou a descentalização do sujeito. 
Desse modo, o sujeito cada vez mais se encontra dividido, partido, 
ainda que tenha vivenciado sua própria identidade como se ela 
estivesse unificada (Cf. HALL, 2011, p. 38). Isso porque, nada é 
contínuo no mundo pós-moderno, nem mesmo a razão, tampouco 
o conhecimento.

Desta forma, o sujeito-autor do diário em Os guarda-chuvas cin-
tilantes, angustiado e em busca de si, registra suas impressões, mas, 
ao mesmo tempo utiliza-se da escrita como auxiliar para seu pro-
cesso de autoconhecimento: “A folha de papel como armadilha 
em que a vida cai, desprevenida, incauta, tropeçando ao passar na 
minha mão ardilosa que sub-repticiamente se levanta transforma 
em obstáculo à sua marcha” (GERSÃO, 1984, p. 89). Essa pers-
pectiva dialoga com a ideia de Michel Foucault acerca da escrita de 
si quando ele diz que esse tipo de narrativa se relaciona diretamen-
te com o exercício de autoconhecimento, na medida em que ela é 
capaz de atenuar os perigos da solidão e de dá ao que se viu, ou 
pensou, um olhar possível (FOUCAULT, 2009, p. 130).

O processo de autoconstrução e de autoconhecimento, porém, 
não é fácil, é, por outro lado, um caminho traumático, carregado 
de sofrimento, “isso porque esses exercícios exigem disposição 
e coragem para fazer descobertas desagradáveis sobre si mesmo 
acerca de seus próprios limites e fraquezas” (SOUSA, 2016, p. 75). 
Consciente desta afirmação, argumenta o sujeito autor de Os guar-
da-chuvas... sobre o exercício da escrita:

Ou é um jogo então, a escrita, admito que é apenas um jogo, 
concluiu. Mas como qualquer jogo podia levar à morte. Por-
que o que conferia ao jogo a tensão e o risco, era que, no 
limite, o jogador encontrava sempre a morte. (GERSÃO, 
1984, p. 97).     

A morte aqui, no entanto, não significa necessariamente a mor-
te física, mas também a morte da ilusão e/ou da pretensão em 
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salvar-se a si mesmo e o mundo, afinal “Os livros não mudam 
talvez nada no mundo”, mas saber disso não é o suficiente para 
que se deixe de escrevê-los, afirma o sujeito autor, consciente de 
sua missão (Cf. GERSÃO, 1984, p. 120).

Sendo assim, o exercício da escrita passa a ser um meio para o 
conhecimento de si passo a passo, sem que se chegue também a 
um conhecimento completo, mas de forma processual e contínuo:

O único romance que valeria a pena escrever seria aquele em 
que a personagem procurava desesperadamente uma saída, e 
um dia tropeça efectivamente nela, e caía para fora, pensou. 
Mas esse romance era impossível, porque o que caía para fora 
não era pensável. A própria linguagem também ficava dentro 
do sistema. (GERSÃO, 1984, p. 91).

Esse fragmento elucida bem o processo de autoconhecimento, 
ou seja, não é possível se autoconhecer completamente, já que isso 
pressuporia uma plenitude, uma completude. 

A completude torna-se, porém, impossível porque o que está 
além dos conhecimentos humanos não significa não existir, mas 
apenas ser desconhecido. Também a linguagem torna-se um des-
compasso nesse processo, já que esta é limitada, ideológica e, por 
isso, arbitrária. Nestes termos, Jacques Derrida argumenta que, 
apesar dos melhores esforços do falante, este não pode, jamais, 
fixar o significado de uma forma final, incluindo o significado de 
sua identidade, já que as palavras são multiformes e “multimo-
duladas”. Sempre carregam ecos de outros significados que elas 
colocam em movimento, apesar dos melhores esforços para cerrar 
o significado.

Em Os guarda-chuvas..., o sujeito autor desse diário busca au-
toconhecer-se, assim como escrever, torna-se uma situação de 
inquietação necessária em sua vida. É impossível exilar-se em si 
mesmo. A paz também é uma situação passageira e ocasional, sen-
do sinônimo quase que de comodismo: 

Experimente ficar em paz, na beira da piscina, desafiou ela. 
Vai ver o que acontece à sua ‘paz’. 
Porque o livro tinha razão. Essa ‘paz’ tinha de ser destruída 
– pela consciência, ou, se a consciência cobardemente [sic] 
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fugisse, pela força.  
Não pense que vai fechar os olhos e escapar, disse-lhe irónica. 
Experimente, experimente ficar aí ao sol na beira da piscina 
(GERSÃO, 1984, p. 129).

A inquietação é uma condição sine qua non para o encontro con-
sigo. É impossível ignorar aquilo que já se conhece sobre si, pois a 
consciência é implacável, pode-se até ignorar a voz da consciência, 
mas ela não o abandona. Aliás, um auxiliar a esse exercício do 
encontro consigo já fora discutido por Michel Foucault (1985), na 
ocasião, o filósofo afirma que ignorar a consciência é impossível, 
melhor seria analisá-la. 

As imagens metafóricas que Teolinda apresenta em sua obra 
são artisticamente surpreendentes, simples e cheias de significa-
dos. Em “Segunda, treze”, a visão de uma biblioteca é descritiva-
mente apresentada para, em seguida, concluir que bilhões de ratos 
colocavam-se a devorar os livros que lá estavam, tentando “ultra-
passá-los, vencê-los e chegar do outro lado à porta de saída para 
um mundo diferente” (GERSÃO, 1984, p. 120-121). Esse mundo 
diferente, como se lê, ao mesmo tempo em que é apresentado 
como ilusão pelo narrador, é também um caminho de possibilida-
des, mas, para isso, era necessário que os livros fossem digeridos 
(Cf. GERSÃO, 1984, p. 121). 

Depois desse relato, agora no dia “Quinta, três”, o narrador 
afirma que tudo poderia ser diferente, toda a realidade poderia 
ser outra, porém tudo “seria de outro modo se os seus olhos vis-
sem claro” (GERSÃO, 1984, p. 121). Nesse sentido, fica lúcido 
ao leitor o apelo que está sendo feito no sentido de que é preciso 
atentar-se ao mundo real, é necessário ter clareza dos fatos, da 
realidade. Uma das formas para que isso ocorra é a digestão dos 
livros, como foi anunciado. 

No tocante ao Diário de Lima Barreto, vale salientar que este se 
trata da compilação de manuscritos em forma de anotações, feitas 
em 79 tiras de papel. Nesse material, porém, percebe-se a preocu-
pação do autor em datar, numerar e titular todos os seus escritos. 

Um dos pontos que mais chama a atenção do leitor é a luci-
dez aparente na escrita de Lima Barreto frente aos fatos que lhe 
ocorriam no hospital. Como bem disse Alfredo Bosi, no prefácio 
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do livro, “são raras as obras que possam valer como testemunhos 
diretos e coerentes de um estado de opressão e humilhação. Este 
é o caso do Diário do Hospício de Lima Barreto” (BOSI in BAR-
RETO, 2010, p. 11).

Ao escrever sobre os primeiros dias em que esteve internado, 
sob o título de “Na Calmeil”, datado entre o período de 29 de de-
zembro de 1919 a 4 de janeiro de 1920, o autor, em sua lucidez, re-
conhece um antigo companheiro de trabalho de seu pai, ora inspe-
tor da seção Calmeil, onde estava instalado, assim ele foi descrito: 
“O inspetor da seção é um velho português de perto de sessenta 
anos, que me conhece desde os meus nove” (BARRETO, 2010, p. 
53). Tratava-se de João Dias Pereira. Mas não é exatamente isso 
que chama a atenção, mas sim o resgate de sua memória para des-
crever as funções realizadas por tal inspetor e seu pai, usando de 
riqueza de detalhes:

As suas funções eram árduas, porquanto, ficando ela [Colônia 
Conde de Mesquita] a dois quilômetros e meio da sede da 
administração, ele arcava com toda a responsabilidade de go-
vernar uma centena de loucos, numa colônia aberta para um 
grande campo, cheio de vetustas mangueiras, a que o raio e o 
tempo tinham desmanchado os maravilhosos quadriláteros, 
um dentro do outro, formando uma alameda quadrangular, 
que devia ser soberba quando intacta, aí pelos tempos de dom 
João VI [...] (BARRETO, 2010, p. 53)

Continua ainda descrevendo os espaços e as construções que 
conhecera naquela época em que seu pai havia sido nomeado es-
criturário das colônias da Ilha do Governador, em 1990. E, com 
um tom de certa complacência, fala sobre o inspetor:

Dias, desde esse tempo, e parece que já mesmo antes, nunca 
largou esse ofício de pajear malucos. Não é dos mais agra-
dáveis e é preciso, além de paciência e resignação para aturá-
-los, uma abdicação de tudo aquilo que faz o encanto da vida 
de todo homem. É ele, por assim dizer, obrigado a viver no 
manicômio, só podendo ir ter com a família, ou o que com 
isso parece, a longos intervalos. Demorando-se pouco no lar. 
Ouvir durante o dia e a noite toda sorte de disparates, receber 
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as reclamações a mais desarrazoadas e infantis, adivinhar as 
manhas, os seus trucs e dissimulações – tudo isto e mais o 
que se pode facilmente adivinhar, transforma a vida desses 
guardas, enfermeiros, num verdadeiro sacerdócio (BARRE-
TO, 2010, p. 54).

Outros tipos vão sendo identificados e a relação que trava com 
tais personagens vão se revelando e, como que querendo eximir-se 
de quaisquer injustiças em seus julgamentos, afirma não poder dei-
xar de expressar sua “inocente opinião que, talvez, possa parecer 
maldosa. Garanto que não é”, conclui por fim. (BARRETO, 2010, 
p. 56).

Um fato curioso relatado por Lima Barreto é que ele diz reco-
nhecer muitas pessoas internadas juntas com ele:

Olhei as fisionomias e, tanto aqui, como na outra seção, eu 
me surpreendi de encontrar tantas fisionomias vagamente 
conhecidas. Umas me pareciam de antigos colegas de colé-
gio, de escola superior, de repartição, do Exército, de cafés, 
de festas; mas não me animava a falar-lhes, pois me olhavam 
com ar estúpido e parado, que eu detinha o primeiro impulso 
de perguntar a cada um:
- O senhor me conhece?
O engraçado é que aqueles que eu não conhecia prontamente 
é que vinham a mim falar-me [...] (BARRETO, 2010, p. 56-57)

Inevitavelmente, o leitor que se depara com essa constatação, 
sendo este leitor de Machado de Assis, de imediato, lembra-se do 
ilustre conto O Alienista, publicado em 1882, e que traz consigo 
a grande questão acerca de quem, de fato, é normal na socieda-
de. Lima Barreto, ao descrever os seus convivas, mostra o quanto 
aqueles que estão do lado de dentro se assemelham aos que estão 
fora, como diz: “Nem todos são insuportáveis; na maioria, são 
obedientes e dóceis; mas os poucos rebeldes e aqueles que se enfu-
recem, de quando em quando, são por vezes de fazer um homem 
perder a cabeça” (BARRETO, 2010, p. 55).

No ver de Alfredo Bosi, recolhido no hospício, a reflexão de 
Lima tendia à negação das classificações sobre o que é ser louco e 
sobre o que é a loucura: “O que resultava em passo nada despre-
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zível na história da compreensão dos internados, descritos por ele 
como pessoas diferenciadas, e não simples exemplos capazes de 
ilustrar esquemas já previstos nos tratamentos de patologia men-
tal.” (BOSI in BARRETO, 2010, p. 22). Nas palavras do próprio 
Lima Barreto:

Que quer dizer loucura? Mergulhado no meio de quase duas 
dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão 
geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, 
indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se perce-
be entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há 
espécies, não há raças de loucos, há loucos só (BARRETO, 
2010, p. 67).

Em termos socioeconômicos, 

[...] os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se 
em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São 
de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos, 
são os negros, roceiros [...]; são copeiros, cocheiros, moços 
de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos 
com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira 
naquela geena social.

O autor, em meio a esse contexto, coloca-se como mais um 
entre os outros, como aquele que é conhecido sem conhecer. En-
contra-se desnudo interna e externamente: “Tiram-nos a roupa 
que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e 
nem chinelos ou tamancas nos dão. Da outra vez que lá estive me 
deram essa peça de vestuário que me é hoje indispensável. Desta 
vez, não.” (BARRETO, 2010, p. 43). E diante dessas observações e 
desses despojamentos forçados, o autor constata, lamentavelmen-
te, que a mocidade acadêmica da qual fez parte, “cada vez mais fia 
mais presunçosa e oca” (BARRETO, 2010, p. 47), ou seja, indife-
rente à humanidade, vazia.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais que contar uma história, os memorialistas, por meio de 
seus diários experimentam novas e antigas formas de narrar. Não 
se contentam com formas, veem-se na necessidade de empregá-
-las com propriedade, revisitando-os, atualizando-as e até mesmo 
questionando-as.

Em Os guarda-chuvas cintilantes, Teolinda Gersão demonstra 
todo o seu conhecimento prático e teórico necessários para um 
boa, senão excelente, escritora contemporâneo. Ultrapassando as 
questões literárias, na voz do sujeito autor, Teolinda Gersão coloca 
seu leitor em diálogo com o homem pós-moderno, com o sujei-
to da contemporaneidade, conduzindo-o a uma reflexão sobre a 
constituição do sujeito em meio a tantas incertezas que o mundo 
contemporâneo apresenta.

Lima Barreto, mesmo passando por um difícil momento de 
sua vida, não deixou de retratar suas angústias frente a uma socie-
dade que parece perder seus princípios. Avalia ao mesmo tempo 
em que se solidariza com os que se encontram na mesma condição 
de internos como ele; mas não apenas com esses, mas também 
com aqueles que, de alguma forma, foram tragados da convivência 
social, tendo que ser submetidos a um novo modo de vida. Como 
dito anteriormente, ao entrar no hospício precisou despir-se de 
seus trajes e vestir um outro; como numa metáfora, foi necessário 
deixar tudo de si na portaria e assumir uma nova vida, uma nova 
identidade, a vida dos ditos loucos, a vida dos que se dão a conhe-
cer sem que isso signifique conhecer os outros.

Desse modo, Teolinda Gersão e Lima Barreto demonstram 
como a escrita da história de si pode ser um instrumento de soli-
dariedade com o outro, ao mesmo tempo em que revelam que o 
tempo narrado pode ser relativo e ilusório, visto ser um misto de 
possibilidades e de experiências.
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INTERFACES ENTRE CETICISMO E FICÇÃO EM 
CONTOS DE ANTÓNIO VIEIRA.

Marcos Rogério Heck Dorneles1

1. INTRODUÇÃO

A criação literária está disposta em bases bastante específicas 
de composição artística e conceitual, pois, movimenta-se em atos 
de captação e interpretação do mundo e da realidade, e, simulta-
neamente, de elaboração e exteriorização fônica de um sistema 
de signos que exprime e plurissignifica.  De maneira idêntica e 
diversa de outras áreas das artes e dos saberes, a criação literária se 
dimensiona em alicerces que instigam várias hipóteses de condu-
ção produtiva. Assim, a atividade literária pode adotar perspectivas 
de elaboração que mantêm, aprofundam, transformam, negam ou 
confrontam paradigmas correntes e passados. Em função do seu 
caráter sistêmico e sucessivo, a criação literária se retroalimenta 
quer seja pela recursividade formal, quer seja pelo inauditismo; e, 
na figura do escritor e da escritora, expõe-se e se faz conhecer na 
determinação e mediação de um mundo assente e cambiante.

No ponto onde se cruzam as atividades de composição lite-
rária e os trabalhos de teoria e crítica literária, vários fatores são 
lançados como fundamentadores da compreensão do funciona-
mento das formas artísticas em prosa ou verso. Como exemplo 
ilustrativo, apontamos a proposta de Antoine Compagnon (2012) 
em estabelecer sete questões / elementos para tal entendimento: a 
literatura, o estilo, o autor, o leitor, o mundo, a história e o valor. 
Nesse caminho, o estudioso estipula delimitações que possibilitam 
o trânsito por diferentes elementos da criação literária, e, paralela-
mente, favorecem procedimentos de indagação crítica ao contras-
tar princípios díspares. 

Tomando como base a relação entre o processo de criação lite-
rária e a visão de mundo (Weltanschauung) de um autor de um texto, 
1 Mestre em Letras (Estudos Literários) e Doutorando em Letras (Estudos 
Literários). Professor junto à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
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este trabalho busca encontrar formas analógicas de semelhança e 
de modificação em suas respectivas totalidades (literária e filosó-
fica). Isto é, deparar-se com alguns procedimentos recorrentes e 
expedientes narrativos que reforçam as propostas de cosmovisão 
de um escritor (MOISÉS, 1982). Para isso, estabeleceu-se como 
âmbito de análise e interpretação a literatura de ficção, mais es-
pecificamente, os contos. De sorte que apontamos a imbricação 
entre as escolhas estéticas e as atitudes críticas provenientes da 
mundividência do ficcionista António Manuel Bracinha Vieira, na 
sua criação literária de contos, em especial, a interface entre a ela-
boração literária e o pendor investigativo proveniente de algumas 
proposições da filosofia cética.

2. ASPECTOS BIOBIBLIOGRÁFICOS 

António Manuel Bracinha Vieira, médico psiquiatra, é profes-
sor da Universidade Nova de Lisboa e pesquisador do Centro de 
Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa; fazendo parte 
das áreas de investigação de “Filosofia da Biologia” e “História e 
Filosofia da Medicina”, e das linhas de investigação de “Filosofia 
das Ciências da Vida” e “Filosofia das Ciências Humanas” (CF-
CUL, 2014). Além disso, sua produção bibliográfica se reparte em 
duas grandes divisões. No universo da antropologia, da psiquiatria 
e da etologia a autoria de sua obra é identificada pelo nome de An-
tónio Bracinha Vieira; já no âmbito da produção de ensaios sobre 
história e artes e da criação de obras ficcionais a identificação se dá 
por António Vieira. 

Na esfera das atividades docentes de António Bracinha Vieira, 
destacam-se os estudos realizados acerca das áreas de Etologia, 
Antropologia Biológica, Filosofia das Ciências Humanas e Filoso-
fia da Medicina. Desses trabalhos resultou a publicação de algumas 
obras, dentre as quais mencionamos A evolução do darwinismo, En-
saios sobre a evolução do homem e da linguagem, Etologia e ciências humanas 
(CFCUL, 2014). Já no domínio da produção de ensaios críticos, 
António Vieira publicou algumas obras sobre tópicos relacionados 
aos universos de Filosofia, História, Artes e Literatura. Do meio 
delas, salientamos o livro Ensaio sobre o termo da História - Trezentos e 
cinquenta e três aforismos contra o Incaracterístico (1994). Nesse trabalho, 
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Vieira adota a modalidade escrita do aforismo, muito utilizada por 
Hipócrates, Bacon e Nietzsche, e expõe parte de sua cética visão 
de mundo. São destaques desse livro a discussão acerca da perda 
de força da linguagem; a crítica à sociedade ocidental contemporâ-
nea, caracterizada como sociedade do simulacro, sociedade da Ida-
de Absurda ou da Absurdidade; e a denúncia da situação informe 
do homem contemporâneo, denominado Incaracterístico.    

Na ambiência da criação literária, Vieira deu a lume obras de 
narrativas longas, como os romances O regresso de Penélope, Doutor 
Fausto e Fim de império e a novela Tunturi, e, também, publicações 
de narrativas curtas, como Sete contos de fúria e Contos com monstros, 
lançados no Brasil. Em Portugal, porém, versões diferentes das 
narrativas curtas foram publicadas, dentre elas Dissonâncias: contos, 
A undécima praga e Olhares de Orfeu: contos órficos; além do lançamento 
da peça O oráculo (MONTE, 2014). Destarte, são mais de quarenta 
anos de publicações científicas, ensaísticas e literárias em que reali-
za essa alternância de campos de atuação, conforme pontua Vieira 
em entrevista:

O escritor alimenta-se do saber do antropólogo, e este benefi-
cia dos textos do escritor, da eventual concisão e abrangência 
da sua escrita. Há conhecimentos fantásticos sobre os seres 
e as sociedades humanas que são um maná para a ficção, ao 
proporem problemas e ângulos de incidência que ilustram os 
tais limites das possibilidades humanas e sugerem situações 
ficcionais exemplares. Tudo isso forma uma galáxia em movi-
mento, na qual cada ponto pode sofrer a influência de todos 
os outros. O espelho ilumina e deforma, às vezes ilumina por-
que deforma. (VIEIRA, 2013, p.316) 

Assim, segundo António Vieira, esse movimento de alternân-
cia gera um fortalecimento recíproco às atividades científicas, en-
saísticas e literárias, pois, a interação de temáticas, proposições, 
procedimentos e processos distintos podem apontar reconfigura-
ções sígnicas e avanços epistemológicos. 
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3. VOLUME DE CONTOS

Como dito anteriormente, selecionamos para este estudo a 
apreciação da obra Sete contos de fúria, de António Vieira (2002). 
Nessa coletânea de contos destacam-se alguns pontos recorrentes 
na conformação do livro, do meio deles, salientamos: o cruzamen-
to de uma tessitura textual irônica com uma ambiência nostálgica 
e/ou melancólica; o abatimento dos desígnios das personagens; a 
preponderância da participação do narrador na feitura dos contos; 
o panorama dubitativo das narrativas; a recorrência da temática 
do aniquilamento das expectativas na fatura textual; o contínuo 
diálogo intertextual; a adoção de epígrafes no início de cada con-
to; a escrita alegórica; e o transporte e a transformação de mitos 
ancestrais. Somados a esses pontos recorrentes, distinguimos algu-
mas proposições de Paulo Franchetti sobre essa coletânea quanto 
à temática: 

Do ponto de vista temático, os contos são ensaios sobre o 
divino. Melhor dizendo, sobre formas de ocupação, na ge-
ografia mental, do lugar reservado à divindade. Esse lugar, 
subitamente vazio, indignamente preenchido ou em transfor-
mação, é o fio que os une. [...] O nome do primeiro conto 
é ‘O Grande Luto’. O do último, ‘A Restituição’. Entre es-
ses dois extremos, estendem-se as modulações do tema da 
perda e da impossibilidade de substituição do bem perdido. 
(FRANCHETTI, 2002).

Nesse caminho, Franchetti seleciona três esferas temáticas que 
atravessam o livro desempenhando uma força catalisadora no pro-
cesso de condução das narrativas: o plano mitológico das divinda-
des reconfigurado em nova situação; a instabilidade das imagens 
psíquicas do inconsciente coletivo corporificadas pelo mito; e a 
inevitabilidade da perda. Por outro lado, o ensaísta Júlio Conrado 
assevera acerca de alguns procedimentos formais:

[...] há uma dinâmica de digressão e uma arquitectura de 
transgressão com base em instantes prodigiosos de revelação 
individual e de desassossego universal. O movimento é estru-
tural à narrativa, o estremecimento subversivo percorre-a de 
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lés a lés. O A., com efeito, esmera-se na inscrição, no nexo 
alusivo, de traços difusos de sentido que rompem com os 
equilíbrios historicamente naturalizados de certos ritos que 
comandam a vida quotidiana, [...] (CONRADO, 2002) 

Sob esse prisma, Conrado pontua a instauração dos atos de 
digressão e de transgressão como recursos fundadores de princí-
pios regedores do livro. De uma parte, o expediente da digressão 
medeia e expõe novas camadas de ligação entre as ações das per-
sonagens e o “desconcerto do mundo” ao acentuar a irrisão inexo-
rável dos seus destinos. De outra parte, o recurso da transgressão 
semântica de códigos, convenções e textos antepassados promove 
uma inquietação paralela à condução da narrativa. 

Nessa coletânea não há uma fronteira definida quanto à pre-
dominância clara de uma grande vertente narrativa da tradição 
contística. Isto é, há uma mistura dos componentes do conto de 
enredo ou episódio com os componentes do conto de atmosfera, 
conforme os estudos e designações propostos por Massaud Moi-
sés (2004), Herman Lima (1952) e Nádia Gotlib (1985) para essas 
vertentes. Em relação à tradição literária, os textos de António 
Vieira dialogam predominantemente com a produção contística 
de Jorge Luis Borges e Franz Kafka, pois, muitas vezes, tornam a 
referencialidade opaca ao particularizar fatos insólitos no desen-
volvimento das narrativas. E, de outra parte, os contos de Vieira 
se aproximam dos chamados contos de idéia ou contos filosófi-
cos (MOISÉS, 2006) ao desdobrar determinados postulados de 
correntes filosóficas e pressupor uma compreensão específica da 
existência.

O texto que abre o volume de contos é “O grande luto”. Essa 
narrativa relata o pesar, o infortúnio e a ruína de um astrônomo 
judeu, Efraïm, que, com os providenciais recursos tecnológicos de 
um supertelescópio, descobre o cadáver de Yhwh, isto é, o corpo 
de Deus.  Não obstante essa pequena inserção, esse conto será 
retomado no decorrer deste trabalho.  

O segundo conto do livro se chama “Névoa sobre as origens”. 
Trata-se de uma narrativa que flui ao sabor das memórias de Ha-
pax, ser único da sua espécie, feito cativo, criado e aculturado por 
uma família de humanos:
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Não me lembro de pai ou mãe, nem de nenhum dos da mi-
nha raça. A memória, mesmo a de um animal estranho, é um 
fenômeno que perturba: esquece o fundamental, guarda o 
supérfluo, distorce o real, mistura o que vivemos com o que 
nos contam, junta razão e emoções, palavra e mundo, cede ao 
esquecimento que chega a encobrir de nós o nosso passado: 
e ainda assim forma o pilar da identidade e da possibilidade 
de conseguirmos algum saber a partir das coisas em redor. 
(VIEIRA, 2002, p.29)

O vocábulo Hapax, segundo o Dicionário Aurélio, provém do 
grego hápax legómenon (άπάξ λεγόμενον), e designa (FERREIRA, 
2004): “Palavra, termo, locução, etc., que ocorre apenas uma vez 
em documento, obra literária ou científica, etc., i. e., que pode ser 
abonada com apenas uma citação”. No conto o narrador-perso-
nagem transmite as etapas de convívio com Robert e seus dois 
filhos, Felix e Flori. Desde o momento em que fora pego no laço 
duma armadilha na floresta, passando pela adaptação à família até 
a puberdade; é dimensionada a rápida absorção dos costumes, há-
bitos, o aprendizado de línguas e o cultivo da escrita. Assim, único 
ser de sua espécie e dotado de um grande poder de mimetismo, 
Hapax insere-se num contexto familiar em que são propiciadas 
reflexões acerca das características inerentes ao ser humano, como, 
por exemplo, neste diálogo:

‘Qual é a qualidade para se ser humano?’
‘É dançar’, declarou Flori. Ouvindo-a pensei que afinal dan-
çara com ela várias vezes.
‘É dominar o fogo’, aventou Félix. Ora, acender e avivar o 
fogo era a minha tarefa predilecta, que executava a cada fim 
de tarde com renovada impressão de mistério.
‘É escrever literatura’, ousou dizer Hans, o amigo de Félix. 
Eu começava a congeminar literatura (ou talvez que fosse 
algo semelhante à literatura...) como uma seiva a circular en-
tre mim e o mundo, que se iria em breve tornar escrita. Ser 
plenamente humano, pensei, era talvez partir à procura das 
raízes-razões mais finas do Mundo, como fizera o filósofo 
Kant, ir interrogar o que havia sob as aparências, por sob as 
cintilações sombrias do mar e coruscantes do fogo, no reino 
da opacidade. [...]
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Foi quando Robert, falando lá de trás e quando supúnhamos 
que nem sequer nos ouvia, comentou: ‘É saber que somos 
sorvidos pela morte, mas não acreditar’. (VIEIRA, 2002, 
p.39-40)

Assim, ao realizar ponderações acerca da complexidade e dos 
atributos do ser humano, a produção dessa narrativa transita pela 
tendência dos contos de pendor filosófico. Não obstante, a predo-
minância dos momentos de imersão indagativa, ao final da histó-
ria, Hapax se vê perplexo diante da exuberância feminina de Flori 
que principia: 

Mas eis que Flori desabrochou de súbito em formas, cores 
e cheiro de mulher, vestiu-se em novas vestes, pôs pulseiras, 
colares, um diadema e brincos tilintantes; e eu, de outra es-
pécie, vindo de outro sítio, senti que os risos e os mimos se 
mudavam e que em metamorfose a desejava como se pudesse 
esperar ser entendido. (VIEIRA, 2002, p.48)

Nessa dimensão final, externa-se para Hapax o dilema duma 
inversão de um processo cultural em que o represamento ou a 
libertação dos instintos são o recomeçar do laço de um novo apri-
sionamento. 

Em seguida, no volume de contos, tem-se a narrativa “Eôs”. 
Esse texto caracteriza-se por ser uma releitura dos mitos da deusa 
Eôs, do jovem Títonos e do pai dos deuses, Zeus; transposta para 
o período de tempo do final do século XIX até o final do século 
XX. No conto, em tempos recentes, Títonos sofre as consequên-
cias da insaciabilidade de sua amada, da tirania de um poderoso 
industrial e do seu próprio processo de contínuo envelhecimento.  

O quarto conto do livro é “O mosteiro”, narrativa que envolve 
a situação de solitude da octogenária Ana de Mataplana, última 
monja de um mosteiro cristão medieval em terras ibéricas, após a 
morte da monja Beatriz. A conjuntura de solidão de Ana se extre-
ma também pelo desacordo temporal de estilos de vida, normas 
sociais e visão de mundo dessa fundação românica. O conto se 
inicia pelo enterro de Beatriz e se distingue pela participação mí-
nima de personagens, circunscritos a referências breves como “es-
tranhos com suas ferramentas” (funcionários) e “fiéis bondosos”. 
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Nessas condições, a narrativa evidencia o estado de cabal solidão 
de Ana, principalmente, quando são assinalados os espaços que 
cingem a sua vida (VIEIRA, 2002, p.74-76): “De resto, o universo 
a preto e branco resumia a própria essência do mosteiro. [...] E o 
cipreste, único ser vivo ali em permanência além dela, mudo e fir-
me, altivo e austero, disposto a sobreviver-lhe. Era também relógio 
solar da sua própria vida [...]”. Desse modo, a tessitura do conto 
mantém um clima que perpassa todo o desenvolvimento da narra-
tiva, no qual Ana dedica o seu tempo à leitura de textos sagrados 
e à escrita do seu diário (VIEIRA, 2002, p.79): “[...] Ana ousava 
compreender que a sua vida longa no mosteiro fora quase nada, e 
o pensamento excessivo e a escrita densa a que se dava eram quase 
tudo, traziam-lhe o essencial, o inadiável, traziam-lhe a verdadeira 
expiação.”. Portanto, sob esses parâmetros, “O mosteiro” aproxi-
ma-se dos chamados contos de atmosfera, nos quais não há uma 
alteração substancial do estado da personagem.

No texto posterior, “A undécima praga”, o título da narrativa 
é uma alusão ao texto bíblico do “Êxodo” (1966) relativo às dez 
pragas do Egito, que afligiram animais, seres humanos e deuses. 
No entanto, na narrativa de Vieira, o infortúnio, embora análogo, 
dá-se em sinal trocado: no lugar dos politeístas e pagãos são afeta-
das as populações de práticas monoteístas. Nesse conto é possível 
estabelecer contato com outros aspectos relacionados ao conjunto 
de idéias da cosmovisão de António Vieira, além da percepção 
cética em relação à sociedade contemporânea apontada anterior-
mente. Abre-se a possibilidade de se detectar a perspectiva de co-
nexão com a filosofia nietzschiana e de afinidade com caracterís-
ticas e componentes da mitologia greco-romana, em específico, 
e do paganismo, em geral, conforme salienta Bracinha Vieira em 
entrevista: 

Num outro conto nietzscheano, ‘A undécima praga’, surge 
um vírus ideológico, um vírus deicida de efeitos fulminan-
tes, especializado em contaminar o cérebro dos monoteístas, 
poupando os demais. A pandemia começa no deserto, mas 
acaba por varrer toda a Terra, alterando os rumos da aventura 
humana e abrindo o futuro ao regresso do grande deus Pã, 
que se julgava morto. (VIEIRA, 2013, p.322)
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Com efeito, em “A undécima praga”, ocorre uma grande jorna-
da de profissionais da medicina, pesquisadores e cientistas em bus-
ca de elementos que propiciem o desvendar das particularidades 
de uma epidemia que assola o planeta. Com grande deslocamento 
espacial e temporal, o conto se aproxima das características da no-
vela quando à unidade de lugar, e sua a ação se insere, inicialmente, 
junto às dunas do deserto arábico e junto a uma pequena aldeia 
arrasada pela praga: 

No silêncio de cada casa encontramos cadáveres em posi-
ções crispadas, por entre lençóis revolvidos, bolhas de baba 
solidificadas pelo calor seco em cachos sobre as bocas e as 
narinas. Nalguns, os olhos tinham-se fixado revirados para 
um canto. Em tão tétricos cenários os indícios designavam 
uma doença terrivelmente aguda e devastadora que eclodira 
alguns dias, senão mesmo algumas horas, antes [...] (VIEIRA, 
2002, p.89-90).     

Depois de ser exposto o foco inicial do flagelo, na narrativa 
são realizadas mudanças sucessivas de espaços, destinadas tanto 
para expressar a propagação da calamidade quanto para exprimir 
as tentativas de solução o problema. Assim, no texto, o grupo se 
desloca da aldeia para a capital saudita, Riad, passando por Cairo, 
Paris, Roma, Cambridge, até chegar à resolução do enigma na Uni-
versidade do Novo México, nos Estados Unidos. Já, ao final do 
conto, cessados os efeitos da praga, o grupo realiza uma expedição 
à Índia, na qual se proporciona uma inflexão pagã à narrativa com 
referências a divindades como Vixnu e Pã. Assim, destoando da 
predominância cética da composição do livro, nessa narrativa dá-
-se ensejo à inserção do não-lugar das pulsões naturais, à inserção 
da utopia não-abraâmica. 

O conto “Vida e morte de Argos” é uma narrativa de natureza 
futurista, na qual a ação distribuída na trama fica restringida ao es-
paço dos corredores e da cela em que se encontram Marina, Ossip 
e o narrador-personagem. Presos por denunciarem os abusos de 
uma época governada pela maquinalidade, os três personagens são 
sistematicamente vigiados pelo robô Argos, vivendo uma rotina de 
nulificação e afrontas:
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Argos manipulava a divisão dos nossos dias. Para isso, quan-
do queria interromper-nos o dormir, importunava-nos com 
sequências de sons crescentes até ululações de intensidade 
insuportável que não feriam os seus ouvidos electrónicos. 
Outras vezes, aproximava-se de um de nós no sono mais pro-
fundo, e, do bico de um dos seus pés metálicos, descarregava 
sobre a vítima – escolhia quase sempre as mãos, os pés ou os 
joelhos – um choque eléctrico fino e doloroso que rasgava o 
bálsamo do sono com o aguilhão da realidade e nos deixava 
alerta e incapazes de adormecer de novo. (VIEIRA, 2002, p. 
140)

O nome do robô fora dado por Ossip como uma menção à 
vigilância implacável que o gigante Argos Panoptes, servo fiel da 
deusa Hera, realizava em seus trabalhos. A narrativa busca este-
ticamente trazer a recorrência de um clima sufocante, e, temati-
camente, tem como mote principal a denúncia das condições de 
impotência humana diante das máquinas.

O último conto do livro, “A restituição”, transcorre principal-
mente no sítio arqueológico de Saqqara, no Egito, e versa sobre a 
descoberta feita por geólogos do colossal falo do Deus Osíris, de-
cepado e perdido nas areias do deserto. A presença da gigantesca 
peça desse remoto deus pagão não teve espaço para controvérsias 
de parte dos governantes locais: “[...] aquele despojo de um deus 
pagão, saído do solo em parada tão provocativa, indócil amule-
to, mereceria ser destruído e reduzido ao estado de poeira.”. No 
entanto, apesar de várias tentativas de destruição do falo divino 
serem feitas não se obtém êxito na destruição, e é ordenado o seu 
reenterro no deserto. Passado o tumulto da situação, o grupo de 
geólogos resolve levar clandestinamente a peça para Abydos, junto 
ao templo de Osíris. Porém, a tentativa resulta inútil e o gigantesco 
pênis de Osíris perde-se no rio Nilo. Assim, diferentemente de 
“A undécima praga”, não há em “A restituição” a possibilidade de 
reconexão com o passado ancestral.    
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4. SOB O SIGNO DA DESVENTURA.

Como enunciado anteriormente, o conto “O grande luto” in-
troduz as narrativas curtas do livro. O texto contempla a inquie-
tação dos últimos momentos de trabalho do astrônomo judeu, 
Efraïm, no observatório de Palomar, em San Diego, Estados Uni-
dos. Efraïm constata uma singular descoberta numa película das 
fotografias realizadas no telescópio-réptil, o Hale: o cadáver de 
Deus encontrado num quadrilátero remoto do céu.  O sentimento 
de pesar despertado por essa descoberta abala inexoravelmente 
o astrônomo, exaurindo todas as suas forças, pois, tal revelação 
põe em xeque o âmago do seu ser.  Em função da perplexida-
de suscitada por meio da oposição entre a profissão e a devoção 
no personagem Efraïm, destacamos a consternação ocasionada 
pelo sentimento de luto como rudimento para reflexão e crítica. 
Para tal, levantamos alguns expedientes narrativos – espaço, tem-
po, personagem, narrador, nó, clímax, desfecho – e alguns pro-
cedimentos recorrentes encontradas no conto, que propiciam de 
modo articulado uma percepção de unidade do texto (POE, 1997).

O conto “O grande luto” delimita-se a duas áreas de espaços 
principais: a primeira, o observatório astronômico e o laboratório 
de Efraïm; a segunda, o quarto de hotel e a estrada da costa na 
cidade de Escondido. No primeiro campo de ação se repercute o 
clima de inquietação e perplexidade que toma conta de Efraïm; já 
na segunda extensão se suscita o processo de liberação do seu far-
do individual e coletivo. Destarte, esse processo de realimentação 
de sentimentos e sensações via recorrência espacial é fundamental 
na constituição das atmosferas a serem reiteradas na elaboração 
narrativa (LINS, 1976).  

A notação do tempo cronológico no conto é designada pre-
dominantemente pelo declínio e/ou pelo avanço da luminosidade, 
como nos seguintes trechos (VIEIRA, 2002, p.9-11-26-27): “No 
fim de cada tarde, [...] Desceu um novo crepúsculo, [...] Antes da 
aurora, [...] Na primeira claridade de um novo dia, [...]”. Podendo, 
assim, expressar o intenso labor intelectual e espiritual a que es-
tava submetido Efraïm. De outra parte, o tempo psicológico está 
disposto pelo destaque dado aos pensamentos de Efraïm, princi-
palmente, àqueles que se voltam a sua consciência moral e a sua 
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inserção coletiva. No entanto, numa camada latente, aflora-se num 
pesadelo uma “explicação” para sua descoberta astronômica: 

Na luta entre a excitação e o torpor que o disputaram, o astrô-
nomo sucumbiu ao sono, pesadelos revolveram-no: olhava o 
firmamento por uma luneta da sua invenção, ouvia-o crepitar 
no silêncio sideral e via-o fragmentar-se, os blocos confluíam 
perigosamente sobre a sua cabeça, um deles, diferente, torna-
va-se negro, e sobre ele surgia um réptil possante, de pescoço 
erguida na sua direcção, que o observava até à minúcia, corpo 
e ânimo; e então uma voz blasfema descia do céu e nomea-
va-o: ‘Efraïm...Efraïm... O apocalipse foi no começo! Deus 
morreu e tu deves tomar o Seu lugar... tu, pequeno profeta, 
profeta destes tempos.’(VIEIRA, 2002, p.18) Grifos nossos.

Essa relevância dada à dimensão psicológica do tempo se 
instaura pela necessidade do mergulho no infortúnio pessoal de 
Efraïm, sob a perspectiva do confronto de idéias ou de doutrinas, 
e por intermédio da criação de um clima de prostração e de abati-
mento de forças.  Não obstante, soma-se a essas dimensões a in-
tersecção do tempo e do mito, conforme pontua Benedito Nunes 
(2013, p.65): “Esse enquadramento alegórico, colocando a existên-
cia humana, situada historicamente, no horizonte de um passado 
inesgotável que cada instante da ação reflete, enfeixa uma imagem 
temporal de caráter cíclico do cosmos e da cultura [...]”.  Desse 
modo, o tempo ancestral do mito continua a ressoar, porém, sob o 
influxo de uma espécie de viés crítico e reflexivo, propiciado pelas 
mudanças históricas de constituição social e de formas de consci-
ência. Em consequência, o paradigma da configuração de Efraïm 
se altera, de caráter emblemático de fertilidade e de fundação gene-
alógica passa para uma modalidade de composição de personagem 
de pendor irresoluto e dilacerado.       

Com exceção de Efraïm, as personagens do conto são men-
cionadas em alusões breves tanto para os responsáveis pela carto-
grafia do cosmos (os colegas astrônomos e os técnicos da câmara 
escura) como àqueles voltados para o seu âmbito pessoal e familiar 
(os teólogos, a concubina, a mulher e os filhos), sendo, portanto, 
configuradas por meio de um baixo grau de complexidade (CAN-
DIDO, 1972), ao passo que a figura do protagonista se desdobra 
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por intermédio dos impasses que assolam a sua tomada de decisão. 
A adoção do nome Efraïm pode ser considerada uma assimilação 
e transformação do texto “Livro de Gênesis” (1997) à medida que 
há referências “aos da sua tribo” e à precedência de como ele é 
tratado.  Porém, no conto a intertextualidade aponta para o mo-
vimento de fim de uma configuração de uma célula familiar. A 
recorrência ao intertexto e à paródia na nomenclatura das perso-
nagens se associa ao binômio transporte e transformação, de pen-
dor recursivo nos procedimentos comuns adotados por António 
Vieira. Essa polarização pode ser vista no pêndulo proposto por 
Massaud Moisés para o discurso literário:

Documento e transcendência, o discurso literário, sendo o lu-
gar onde o Cosmos aparece em sua multiplicidade, é também 
o lugar onde mais aberta se instaura. O modo como se opera 
esse trânsito/transfiguração nos situa de pronto no cerne do 
universo em que se realiza: o estilo. (MOISÉS, 1982, p. 223)

Juntamente às personagens está a utilização do narrador hete-
rodiegético adotado no conto (GENETTE, 1979). Na narrativa 
“O grande luto” a participação dessa modalidade de narrador am-
plia-se por meio da ciência e da exposição dos meandros da vida 
do protagonista, e por intermédio da apresentação de uma perple-
xidade contínua, evidenciada nos pensamentos e ações e instalada 
no conflito inerente das situações expostas no conto. 

De feição formalista, estão dispostos associados à noção de 
conflito dramático os elementos de nó, clímax e desfecho. A sua 
interligação pode representar a coesão da fatura da narrativa quan-
to à realização de um percurso narrativo, como discorre Edgar 
Allan Poe:

Eis algo evidente: um plano qualquer que seja digno desse 
nome só pode ser traçado visando o desenlace antes que a 
pena ataque o papel. Só quando se tem continuamente pre-
sente a idéia do desenlace é que podemos conferir a um plano 
a sua indispensável aparência lógica e de causalidade, procu-
rando fazer com que todas as incidências e, especialmente, 
o tom geral tendam a desenvolver a intenção estabelecida. 
(POE, 1997, p. 911) 
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Em “O grande luto” a interligação desses elementos consti-
tutivos realiza um encadeamento dos conflitos dramáticos que se 
estabelecem entre Efraïm e o mundo, e Efraïm e a ciência, como 
vemos inicialmente no nó da narrativa:

Passeava o olhar pelas películas quando topou com um real 
cadáver camaleonicamente acantoado em céu! Como impeli-
do por mola provinda da alma, do mais fundo de si, Efraïm 
ergueu-se: O que tinha nas mãos, maravilha fatal, era o acha-
do que traria a fractura à civilização e convulsionaria todos 
os saberes – ontologia, teoria do conhecimento, ciência, te-
ologia. Por momentos permaneceu siderado: saía de si para 
a imagem, que não desfitava, bebendo-lhe o sentido, medin-
do-lhe o alcance. Tinha ali, explícito na forma, com porme-
nores tais, tal nitidez que o fazia pasmar, o cadáver de Deus. 
(VIEIRA, 2002, p. 12)

Nesse nó deflagra-se o conflito de forças opostas que passam 
a dilacerar Efraïm, conduzindo a narrativa a soluções definitivas. 
Isto é, direcionando o protagonista a dois caminhos opostos: à 
aceitação e acolhimento da descoberta ou à interdição da experi-
ência. Porém, o astrônomo prefere o embargo à problematização, 
como vemos no clímax do conto: 

Efraïm abriu o estojo e colheu seu conteúdo. Com as mãos 
trémulas acendeu um fósforo e fez incandescer numa faú-
lha o corpo de delito, a ominosa prova. A cinza caiu sobre a 
concavidade branca do cinzeiro; ele esmagou-a e reduziu-a a 
fino pó, assomou à janela e dispersou-o aos ventos. Alívio, 
cansaço e funda mágoa o possuíam, mas a angústia ainda o 
corroia. (VIEIRA, 2002, p. 27)

A decisão tomada leva ao declínio da personagem, pois, para 
Efraïm, suportar a sobreposição violenta do âmbito profissional 
sobre a esfera religiosa estava além das suas forças, e já havia inci-
dido a inquietude ao seu ser, assim expressos no desfecho: 

Entendeu como aquele mar repetia o céu profundo de enig-
mas onde pulsava o inaudito. E ao entrever a sua sombra 
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inscrita na pele tremulante da água, recortada sobre o sorve-
douro entre laivos de luz emergindo da banda de negrume, 
sentiu o terror e a atração daquela silhueta, que por instantes 
não soube distinguir da que o levara à fuga e não lograva ex-
pulsar da consciência. Era como se tudo ali se repetisse. Posto 
em fascinação e em pavor, inclinou-se das rochas tentando 
ver mais claro, distinguir contornos mais nítidos. Foi quando, 
desamparado, se precipitou e com o seu segredo se sumiu, 
sugado pelo vórtice implacável. (VIEIRA, 2002, p. 28)

Com a morte de Efraïm junto ao mar, dá-se a analogia dos 
fatos anteriormente narrados no conto: morte secreta da experi-
ência diante do infinito. A inter-relação desses três elementos dos 
conflitos dramáticos nos leva a um dos temas da narrativa: o luto. 
Julio Cortázar discorre acerca da importância do tema para o es-
tabelecimento de uma gama de intercâmbios conceituais e semân-
ticos num conto:

[...] um bom tema atrai todo um sistema de relações conexas, 
coagula no autor, e mais tarde no leitor, uma imensa quanti-
dade de noções, entrevisões, sentimentos e até idéias que lhe 
flutuavam virtualmente na memória e na sensibilidade: um 
bom tema é como um sol, um astro em torno do qual gira um 
sistema planetário de que muitas vezes não se tinha consciên-
cia até que o contista, astrônomo de palavras, nos revela sua 
existência. (CORTÁZAR, 1974, p.154) 

No conto, o luto é uma força desagregadora implacável, que 
não permitiu a Efraïm a visualização de etapas futuras desse pe-
sar (VIEIRA, 2002, p. 25): “Terrível era a opção. Sentia-se assim 
lançado ao desespero, e derrelicto. Um luto inexpiável assaltava-o, 
rondavam-no forças de dissolução, cósmica culpa o vergava.”. O 
luto é o sentimento que leva à sobreposição antinômica de esfe-
ras de atuação distintas. O choque entre os âmbitos profissional e 
religioso conduz a uma ironia do destino tal que os componentes 
de aflição, desamparo e implicação involuntária imobilizam a per-
sonagem. 

Problematizar o flagrante desses momentos de crise é um dos 
propósitos da literatura, isto é, alçar as fendas propiciadas pelos 
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comportamentos conflitantes das personagens, conforme discorre 
Massaud Moisés (1973, p.20): “A Literatura opera exatamente no 
plano em que o homem encara a vida como luta, tomada a cons-
ciência da morte e da precariedade do destino humano: não se 
acomoda, não se torna feliz; e quanto mais indaga, mais se inquieta 
[...]”. Assim, na dimensão viva de realidades conflitantes a mes-
quinhez da personagem que nega o acesso de um conhecimento 
para um planeta inteiro está dinamizada à problematização do seu 
colapso individual, à tensão entre irrisão e desolação. 

Além dos expedientes narrativos, alguns procedimentos re-
correntes incidem na escrita de António Vieira, como vimos no 
decorrer desse estudo: o intuito da paródia, a circulação dos in-
tertextos, a justaposição alegórica, a transmutação de valores e a 
crítica ao incaracterístico. Com isso, chegamos à ação mútua entre 
visão de mundo e discurso literário. Conforme o Dicionário Aurélio 
(FERREIRA, 2004) sinaliza uma: “Compreensão geral do univer-
so e da posição nele ocupada pelo homem que se expressa por 
um conjunto mais ou menos integrado de representações e que 
deve determinar, em última instância, a vontade e os atos de seu 
portador.” Nessa perspectiva interagem a percepção,  o juízo e 
a concretude linguística. Por conseguinte, nos contos de Vieira 
constata-se a oscilação de uma mundividência cética a uma utopia 
pagã, expressas na variação semântica de sua escrita; e, por outro 
lado, uma cosmovisão de fluxo crítico propiciado pelo viés dubita-
tivo de suas apreciações.

5. INDAGAÇÃO.

Neste momento do artigo destacamos fragmentos do conto 
“O grande luto” pelos quais é possível detectar determinadas dire-
trizes e certos procedimentos característicos da filosofia cética, em 
particular, de propostas advindas de Enesidemo, Agripa e Sexto 
Empírico, em consonância com a elaboração do tecido narrativo 
de Vieira. Das propostas acentuamos, respectivamente, os modos 
de argumentação (a ênfase da precedência da valorização da agu-
deza dos sentidos na representação dos objetos, o destaque da va-
riabilidade das circunstâncias na percepção do objeto, e a constata-
ção da inevitabilidade da discordância entre doutrinas) e os pilares 
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da obtenção da ataraxia (ser guiado pela natureza; ser constrangido 
pelas paixões; na observância das leis e costumes da cidade; ins-
trução nas artes) examinados por Rodrigo Pinto de Brito (2016). 

No entanto, este conjunto de ações se dá de forma provisória e 
delimitada, pois, como realização de prática interdisciplinar, diante 
de algumas de alternativas, optou-se previamente pelo desenvol-
vimento do estudo de elementos integradores entre os universos 
da literatura e da filosofia, em conformidade com o horizonte da 
relação transacional sugerida por Benedito Nunes (2010). Nesse 
caminho, selecionamos trechos narrativos ligados à construção 
literária que realcem: a importância dos sentidos (enquanto capaci-
dade de apreciar de uma maneira imediata e intuitiva) no processo 
de aprofundamento da inter-relação entre tempo e espaço; a rele-
vância da variabilidade das formas de construção frasal (por meio 
da utilização diferenciada dos sinais de pontuação,      através do 
uso de formas flexionadas de tempo e aspecto em que se conju-
gam os verbos, e por intermédio do emprego de figuras retóricas 
em seus horizontes opositivos e/ou reforçativos). 

Em relação à consideração dada aos sentidos considerados 
como forma de apreensão real e proporcionadora de graus de 
senso destacamos a importância da ampliação executada pelo ins-
trumento astronômico do telescópio na ultrapassagem de deter-
minados limites da compreensão humana, disposta nos trechos a 
seguir: 

No fim de cada tarde, ao entrar no observatório, Efraïm ex-
perimentava sempre a visão do grande telescópio como a 
de um ser deslumbrante de perigos latentes. Admirava o seu 
porte de colosso: lembrava-lhe um réptil gigantesco couraça-
do de metal [...]
Uma visão de profundidade insuspeitada conduzia ao come-
ço do tempo e aos confins do espaço: o poder do telescópio 
perfurava espessas camadas de tempo-espaço e revelava for-
mas. (VIEIRA, 2002, p.9-10). Grifos nossos.

No entanto, a valorização desse recurso tecnológico não neu-
traliza as distintas ambiências em que a divergência de doutrinas 
dilacera Efraïm. Nessa direção, a diaphonía conduz o prossegui-
mento do percurso narrativo do conto, e a aflição decorrente dessa 
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situação permanece, de moto próprio, regedora do destino do pro-
tagonista. Pois, está em jogo o fim da possibilidade de conciliação 
entre as esferas devocional e científica de Efraïm:

No projecto em que era partícipe infiltrava-se – sentia – 
algo de impiedoso e até mesmo de sacrílego, qual desafio ex-
cessivo: era essa a fonte do seu desejo e do seu medo, que 
o levava a prosseguir com febril mas contido entusiasmo.O 
trabalho em que se enredara não era uma atividade comum: 
indiciava o começo de um tempo moderno e ousado, um 
tempo novo da ciência e da história [...] Um grego teria dito: 
hybris! e, no cúmulo da excitação, seria compelido à ímpia 

pesquisa. (VIEIRA, 2002, p.9-10). Grifos nossos. 

Nos fragmentos orbitam alguns recursos linguísticos ampla-
mente empregados por Vieira na condução da escrita dos contos, 
que permitem a caracterização de nuances interpretativas da si-
tuação evocada. Dentre eles, salientamos a utilização de traves-
sões e de dois pontos com intuitos explicativos e especificativos, 
e a variação do tempo e do aspecto verbal (pretérito imperfeito, 
pretérito mais-que-perfeito e futuro do pretérito) com propósitos 
situacionais. Cativo da sua condição, Efraïm experimenta entra-
nhadamente o trágico da inevitabilidade das consequências de sua 
descoberta: 

Assim se fechou, qual ostra em espessa concha com sua 
negra pérola. [...]
‘Não é fácil a um homem, sendo embora diminuto, es-
capar despercebido – murmurou –, enquanto o corpo 
divino, vastíssimo, permaneceu oculto durante toda a 
História. ’ [...]
O temor, logo a certeza de não-perdão, pôs-se a pairar so-
bre ele como as silhuetas de cem abutres planando lentos 
num céu em fogo: às vezes subiam alto e quase se perdiam, 
outras vezes adejavam baixo em círculos sobre a sua cabe-
ça; e, mesmo que recusasse a olhá-los, as sombras cruzavam 
vertiginosas o chão de sua alma. (VIEIRA, 2002, p.23, 25). 
Grifos nossos. p.25.
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Nos excertos apontados distinguimos o emprego de figuras 
retóricas com o desígnio de possibilitar uma transformação se-
mântica e de conferir mais vivacidade nas perspectivas de desen-
volvimento da dilaceração do protagonista. Nesse veio, a institui-
ção do cotejamento retórico (“ostra”, “silhuetas de cem abutres”) 
como forma de configuração da personagem, e o estabelecimento 
do dito absurdo como construção paradoxal do impasse imposto 
pela situação são formas de oscilação da linguagem adotadas por 
Vieira, que ora reforçam, ora contrastam os elementos internos 
das frases. 

Desabilitado para realizar uma suspensão do juízo (epoché:), 
Efraïm não encontra forças para aprofundar a sua descoberta 
(continuar a sua investigação – skepsis), ou, então, para relativizar 
as consequências do seu achado, por exemplo, numa incursão re-
tórica de tipo barroco como a teoria do desamparo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Neste trabalho escrito procurou-se situar algumas particulari-
dades das narrativas do livro Sete contos de fúria, de António Manuel 
Bracinha Vieira, sob a luz de teorias narrativas voltadas para con-
tos, de proposições da recepção crítica, de elementos constitutivos 
da narrativa e de tópicos da filosofia cética. Com isso, chegou-se a 
alguns denominadores comuns quanto a procedimentos formais, 
levantamentos críticos e tópicos conceituais acerca dessa obra, 
como o desígnio da paródia, a movimentação dos intertextos, a 
aposição alegórica, a transmutação de valores, a crítica ao incarac-
terístico, a cosmovisão cética.  Mais especificamente, este estudo 
se ateve ao exame do conto “O grande luto”, em que foi destacado 
o papel problematização e do viés dubitativo na composição da 
narrativa. 

Além disso, podemos agora destacar a metáfora da fúria como 
expressão parâmetros de engenho, inspiração, ânimo em diálogo 
com a série literária portuguesa; e, principalmente, a metáfora do 
luto como manifestação do surgimento de equações improváveis 
quando se está sob o signo da desventura. Ou seja, nessas circuns-
tâncias, uma suspensão temporária das críticas aos comportamen-
tos contraditórios propicia uma visualização mais cautelosa, po-
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rém, mais complexa das inerências do ser humano em momentos 
de tensão e crise na escrita literária.  
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O “PARAÍSO” DE EVA, FIGURAÇÕES DE EROS EM 
A COSTA DOS MURMÚRIOS 

Maria Aparecida da Costa1

Alyne Isabele Duarte da Silva2

INTRODUÇÃO

A escritora Lídia Jorge aborda os mais variados temas em suas 
obras, priorizando os conflitos históricos e políticos de seu país e 
de suas antigas colônias; bem como questões existenciais relativas 
ao homem e seu lugar no mundo. Dentro de sua vasta produção 
percebemos personagens herméticos, solitários, fragmentados, 
que são afetados por um descompasso social e histórico. Vem a 
foco nos romances de Jorge personagens que vivenciam e/ou são 
vítimas dos reflexos de conflitos sociais e que refletem ou aguçam 
conflitos internos. A complexidade humana aparece em suas várias 
nuances, por exemplo, no romance A costa dos murmúrios (2004), 
que traz elementos de uma chamada “nova literatura”, assim pro-
posto por Miguel Real (2001), sobretudo, quando apresenta perso-
nagens perturbados pela guerra, ou por relações de amor deforma-
das por este conflito. A costa dos murmúrios ilustra, de certa forma, 
o que Real chamou de Novo Realismo Literário, ou um “realismo 
perspectivístico, fragmentário e cosmopolita, de timbre lúdico, 
próprio da atual sociedade portuguesa, também ela cosmopolita” 
(REAL, 2012, p. 18), ou seja, é uma narrativa com características 
próprias da contemporaneidade: fragmentada e obscura. Enten-
demos, portanto, que os romance de Lídia Jorge não se dedicam 
ao tema da guerra somente como acontecimento histórico, mas 
mostra de maneira mais completa como essas questões modificam 
e modelam um sujeito e redefine seu lugar no mundo. 

A costa dos murmúrios é ambientado em um período de colo-
1 Doutora em Literatura Comparada; professora de Literatura Luso-brasileira e 
membro permanente do Programa de Pós-graduação em Letras na Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.
2 Docente de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.
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nização dos portugueses em Moçambique e narra a história de 
Eva Lopo e Luís Alex, que recém-casados vivem na oscilação 
dos sentimentos amorosos, influenciados pela guerra. O romance 
apresenta dois narradores e é dividido em duas partes: a primei-
ra intitulada “Os Gafanhotos”, uma espécie de conto dentro do 
romance, narra em terceira pessoa, o enlace matrimonial de Eva 
Lopo e Luís Alex no hotel Stella Maris:

O noivo aproximou-se-lhe da boca, a princípio encontrou os 
dentes, mas logo ela parou de rir e as línguas se tocaram diante 
do fotógrafo. Foi aí que o cortejo sofreu um estremecimento 
de gráudio e furor, como se qualquer desconfiança de que a 
Terra pudesse ter deixado de ser fecundada se desnascesse. Já 
não estavam junto de nenhum altar, mas no terraço do Stella 
Maris cujas janelas abriam o Índico. (JORGE, 2004, p. 7).

O fim da primeira parte acontece com a morte de Luís Alex, 
sugerindo um suicídio: “compreendiam que o excesso de harmo-
nia, felicidade e beleza provocava o suicídio mais do que qualquer 
estado.” (JORGE, 2004, p. 40). Percebemos, a partir da análise, 
que as lacunas da primeira parte do romance são preenchidas na 
segunda parte do livro, quando a protagonista Eva Lopo conduz a 
narração, retomando o episódio d’Os Gafanhotos:

Esse é um relato encantador. Li-o com cuidado e concluí 
que nele tudo é exacto e verdadeiro, sobretudo em matéria 
de cheiro e de som – disse Eva Lopo. Para o escrever des-
se modo, deve ter feito uma viagem trabalhosa a um tempo 
onde qualquer outro teria dificuldade em regressar. Pelo que 
me diz respeito, o seu relato foi uma espécie de lamparina de 
álcool que iluminou, durante esta tarde, um local que escurece 
de semana a semana, dia a dia, à velocidade dos anos. Além 
disso, o que pretendeu clarificar clarifica, e o que pretendeu 
esconder ficou imerso (JORGE, 2004, p. 41).

O fragmento acima sugere que “Os Gafanhotos” possivelmen-
te tenha sido escrito por alguém que tenha vivido naquele tempo e 
que através da memória revive-o agora, depois de vinte anos. Eva 
Lopo afirma que só foi contado o que se pretendeu, nada foi dito 
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além do que realmente importa. Portanto, o segundo momento 
do livro é uma espécie de esclarecimento feito por uma mulher já 
madura, que contará sua versão da guerra colonial entre Portugal e 
Moçambique e seus desdobramentos.

Ainda na primeira parte da narrativa Eva Lopo é identificada 
pelo diminutivo de seu nome, Evita. Moça, relativamente ingênua, 
que não tem preocupações externas a sua vida de nubente. A pró-
pria personagem ao narrar a história, na segunda parte do texto, 
aponta a característica de fragilidade que o nome sugere: “Como 
sabe, eu fui Evita – um nome que parece frágil se associado à 
inocência” (JORGE, 2004, p. 225). Evita só se transforma em Eva 
no relato da segunda parte, após vinte anos dos acontecimentos, 
quando ela decepciona-se amorosamente com Luís Alex, e politi-
camente com seu país, deixando a ingenuidade de moça apaixona-
da e alienada no passado. 

Sobre a primeira parte do romance, “Os gafanhotos”, pode-
mos fazer uma alusão à passagem bíblica referente à praga dos 
gafanhotos contra o faraó egípcio. O que nos permite associar ao 
nome Eva também à bíblia e o surgimento do homem na terra a 
partir da compreensão religiosa. Eva, supostamente, foi a primeira 
mulher a povoar a terra, bem como a detentora de uma parcela de 
culpa pela expulsão do homem do paraíso. A chuva de gafanhotos 
no casamento da protagonista poderia sugerir que algo iria acon-
tecer à sua vida, como se a partir daquele “Castigo” ela estivesse 
condenada ao êxodo, à fuga de sua vida confortável, sendo lançada 
para um mundo real e cruel, retirando-a de um paraíso que ela 
achava que estivesse nele. 

DA EXPULSÃO DO PARAÍSO

O primeiro envolvimento amoroso que aparece no romance é 
o de Evita com o marido, motivo de sua viagem para Moçambique 
para realização do casamento. A cerimônia se realiza no Hotel Stella 
Maris, local onde os portugueses se hospedam e que é o cenário de 
quase todos os acontecimentos da narrativa. “Era admirável tudo 
o que tinha acontecido naquele terraço, mas nada terminava ali. 
Tudo estava por começar como no momento em que a tempesta-
de inicia o primeiro sopro” (JORGE, 2004, p. 13). A cerimônia de 
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casamento se dá de forma aparentemente tranquila, contrário ao 
que acontece fora do hotel: uma longa batalha entre portugueses e 
moçambicanos. É pertinente observarmos que a relação de amor 
de Evita e Alex tem seus primeiros transtornos no dia seguinte ao 
casamento, como se a cerimônia que oficializara a união fosse o fio 
puxado para o “desenlace” amoroso do casal. 

Mas quando se tinha dado a mudança de Luís Alex? [...] O 
mesmo nervo que o impelia à pesquisa de uma fórmula álge-
bra generalizadora dentro das teorias dos grupos seria aquele 
que o estava para cima duma palha com uma cabeça de ne-
gro, ensanguentada, aspargindo, enfiada num pau? (JORGE, 
2004, p. 153-154).

A admiração que Luís Alex nutria pelo capitão Jaime Forza 
Leal é fator fundamental para justificar as ações sem escrúpulos 
que Alex vai desenvolver durante o combate e o desmantelamento 
de seu casamento. É a partir de uma conduta não apenas de subal-
terno, mas de profunda admiração ao seu superior, que Luís Alex, 
a pedido do seu capitão, espeta em paus as cabeças dos combati-
dos na guerra. E é através dessa descoberta que o mundo perfeito 
no qual Evita sonhava viver começa a desmoronar, “a ciência e o 
crime poderiam ter entre si apenas uns passos de dança ou umas 
flexões de ginástica” (JORGE, 2004, p. 154), a má índole de seu 
marido cria um abismo existencial e a leva a refletir sobre o mundo 
que tinha como perfeito. Evita se alerta para o fato de ter se casa-
do com um homem que ela não conhecia. A superficialidade das 
relações de amor no contexto da contemporaneidade não permite 
que os casais se conheçam, refletindo um esvaziamento e falta de 
profundidade nos relacionamentos. A união dos casais se dá pelo 
medo da solidão, de acordo com Zygmun Baumam, “é exatamente 
o que homens e mulheres procuram ardentemente em seu deses-
pero para escapar da solidão que já sofrem ou temem estar por 
vir.” (2004, p. 62). Por vezes a união ocorre através do casamento, 
que tende a ser falido, pois “a união alcançada no breve instante 
do clímax orgástico ‘deixa os estranhos tão distantes um do outro 
como estavam antes’” (idem, p. 62). 

O desgaste do casamento de Evita e Luís vai acontecendo de 
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maneira gradativa, à medida em que a personagem percebe que o 
amor devotado ao marido não é mais suficiente para sustentar a 
relação após ter descoberto as barbáries cometidas pelo alferes. A 
nova versão do marido que, de um ingênuo estudante de matemá-
tica, se transforma em um torturador de guerra, afeta o casamento 
“perfeito”. As decepcionantes descobertas feitas pela moça, arran-
cam a personagem de seu casulo e Evita se transforma em Eva. A 
relação do casal ganha novos contornos a partir da lucidez de Evi-
ta, a evolução e desfecho da guerra colonial é também a evolução 
e desfecho da vida amorosa deles. Conforme Bauman: “as coisas 
só se revelam à consciência por meio da frustração que provocam” 
(2004, p. 9).

Percebemos em A costa dos murmúrios que, a partir do momento 
que Evita toma consciência de sua situação naquele contexto de 
conflito, sua percepção com relação a sua vida amorosa se trans-
forma. A perceptibilidade transforma e amadurece a personagem; 
ela começa a questionar tudo, se transformando em uma mulher 
desconfiada e inquieta. Sua condição feminina naquela situação de 
guerra, a condição das mulheres que a cercam, bem como o com-
portamento dos homens portugueses naquele contexto modificam 
a forma como Evita encara a vida. “O noivo pediu a Evita que se 
calasse – porque ficava tão céptica perante tudo? Evita não sabia 
que o cepticismo destruía o amor? Sobretudo em África, onde a 
vida brotava sem ser preciso pensar?” (JORGE, p. 2004, p. 49). 
Vale afirmar que, quando o silêncio da personagem começa a ser 
quebrado é quebrada também a harmonia do casamento. O ele-
mento que sustentaria a relação, portanto, era o silêncio feminino. 
Essa questão do silenciamento feminino está sempre presente nos 
textos de Lídia Jorge que insere em seu trabalho, quase sempre, 
debates sobre a condição da mulher como sujeito inferiorizado. 

Em A costa dos murmúrios, compreendemos que a posição que 
Evita ocupava, esposa de alferes, lhe silenciava. Além disso, sua 
criação de moça da classe média portuguesa também corroborava 
com sua situação de um sujeito menor. 

Ainda voltando a eles [os pais], que são idênticos, felizes, e 
que esperavam que eu fosse um produto harmónico, quero 
informá-lo que os desiludi – a harmonia deles levou-me a que 
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por vezes negasse, os recusasse dirimisse. Essa foi a grande 
surpresa. Não possuo drama senão o que vem do pensamen-
to, mas pensando, sou contra eles. [...] o problema é que em 
tempos me apaixonei por um rapaz inquieto à procura duma 
harmonia matemática, e hoje estou esperando por um ho-
mem que degola gente e a espeta num pau. (JORGE, 2004, 
p. 182).

Criada por uma família tradicional, programada para viver uma 
vida doméstica, e tendo como exemplo o casamento perfeito dos 
pais, Eva se transforma no avesso do que esperavam. A mudança da 
personagem pode ser associada às decepções pelas quais ela passa 
no decorrer de sua estadia em Moçambique, em especial ocasiona-
das pelo seu próprio objeto de amor, Luís Alex. Evita, pensando 
que seu marido, oficial do exército, ainda conservava os princípios e 
bons sentimentos de quando era aluno de matemática, decepciona-
-se ao descobrir a real personalidade do Tenente. Conforme pontua 
Júlia Kristeva no livro Histórias de amor (1988), o sentimento amo-
roso se dá a partir da projeção dos nossos desejos no outro, como 
uma espécie de criação de um alter ego. Para a personagem Evita, 
foi decepcionante descobrir que o seu objeto de amor não era de 
fato como ela acreditava, não tinha mais como proteger com seu 
discurso alguém cujas atitudes depunham contra. 

Com a constante ausência do marido, sempre em batalhas, bem 
como com as descobertas e as decepções, a relação do casal se des-
gasta de tal maneira que surge um vazio na vida de Eva, jogando a 
personagem a outros relacionamentos a fim de preencher o vácuo 
deixado pela vida conjugal infeliz e as decepções sofridas pelo ma-
rido. 

DOS DESEJOS

Depois da frustração amorosa com Luiz Alex, Eva se inclina 
a um relacionamento homoerótico com a esposa de Jaime Forza 
Leal, Helena. A mulher era “o mesmo que dizer eis a causa do conflito” 
(JORGE, 2004, p. 77), expressão que Eva usa para definir a perso-
nagem de cabelos vermelhos e que encantava a todos; personagem 
inspirada na causadora da guerra de troia, Helena também foi a de-
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sencadeadora dos conflitos e da guerra sentimental que Eva trava 
com Luís Alex e com ela mesma. A mulher do capitão é responsável 
por mostrar a Evita as fotos comprometedoras de seu esposo e suas 
atitudes atrozes no campo de batalha. Helena de Tróia, como era 
conhecida, chamava a atenção de todos por sua beleza, mas tinha 
conhecimento de sua situação de submissa. Para Evita “a singulari-
dade do par provinha sobretudo dela [...] destacava-se de tudo e de 
todos” (JORGE, 2004, p. 11). E não apenas na primeira vez que a 
viu, mas sempre que Helena surgia aos olhos de Evita, provocava a 
portuguesa: 

A mulher mais linda do terraço concitava a vista dos homens 
sem mulher, que também os havia, e até de alguns com a mu-
lher ali, diante da testa, porque há desejos irreprimíveis, inve-
ja de coisas próximas inalcançáveis, mesmo quando se tem o 
cônjuge presente, bebendo diante de nós. Ora não [...] Como 
se chamava ela? E precisaria de nome? (JORGE, 2004, p. 29).

A ambiguidade exposta no fragmento acima pode indicar que 
Eva falava de si mesma, dos seus próprios desejos para com Helena, 
com quem protagoniza uma amizade tensa, que se desenvolve en-
quanto seus maridos estão ausentes. Ao mesmo tempo que os con-
flitos da guerra afastam seus pares um do outro, aproximam novos. 
A ausência dos maridos que a princípio provocaria solidão a estas 
mulheres, pelo contrário, traz uma sensação de alivio e o desejo de 
liberdade. A proporção que os maridos se distanciam, as mulheres 
se unem, em uma relação de amizade que vai ganhando contornos 
de uma relação mais íntima sugerindo a relação homoerótica. 

Vai para o duche, pede-me que a veja nua [...] Fico a ver Hele-
na duchar-se, falando. [...] Se não tivesse, se não manchasse a 
imagem do seu corpo com a conspurcação da sua fala, eu iria 
ajoelhar-me e passar um dedo pela pele nua de Helena que ace-
na como um velo dum pombo. (JORGE, 2004, p. 221).

Tenho a perna de Helena na minha mão, peço-lhe que a curve 
para ver a acentuação dos gémeos. [...] Helena abre e fecha a 
coxa. O seu slip e tão escasso que melhor fora não o ter. Helena 
puxa os joelhos, senta-se levanta o assento, retira o slip, escor-
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re-o pelas pernas sempre unidas, estende-se [...] É a primeira 
vez na vida que vejo uma mulher sem slip, no meio dum lençol. 
(JORGE, 2004, p. 246).

Os excertos acima mostram o desejo de Eva pelo corpo de He-
lena, que também sabe que está provocando. Conforme propõe, 
Julia Kristeva “Eros é, pois, homossexual [...] todo desejo erotiza-
do (masculino ou feminino) pelo outro é uma maneira de atingir o 
gozo com um semelhante” (1988, p. 84). Notamos, sobretudo, que 
a presença de Helena na vida de Eva, em determinado momento, é a 
projeção dos seus próprios desejos. A relação sexual/carnal entre as 
duas não é consumada visto que Eva declina do seu desejo:

A natureza ou simplesmente o padre a quem me mandaram 
durante a meninice para me dizer junto das orelhas terríveis chis 
rolados, ou outra coisa qualquer como uma pedra ou um lenço 
encontrado por acaso num passeio, me impedem que te toque 
para outra intenção que não seja a de te contemplar. [...] Entre 
ti e mim a identidade é um espelho que nos reflecte e implaca-
velmente nos isola. (JORGE, 2004, p. 249).

Entretanto, observamos que a união carnal não ocorre por falta 
de desejo das partes, mas porque as mulheres, em especial Eva, ocu-
pa uma posição na sociedade que não lhe permitiria o envolvimento 
com outra mulher. Mesmo estando distante de seu país, de sua casa, 
de sua família, a força da educação tradicional, o peso dos preceitos 
religiosos impedem a união. Ainda assim, Helena insiste em sedu-
zir Evita, ela usa os maridos e uma possível vingança para ficarem 
juntas, diz Helena: “Vamos vingar-nos deles?” (JORGE, 2004, p. 
248), e Evita responde: “Sorry, sorry” (idem, p. 248). A escolha das 
palavras para justificar o desejo de Helena e o declínio ao desejo por 
parte de Evita são muito significativos, pois ilustram os sentimentos 
que essas mulheres nutrem por aqueles homens, mas que mesmo 
distantes as podam de serem livres até no desejo mais íntimo.

 Após rejeitar Helena, Eva se refugia entregando seu corpo a um 
homem qualquer:

Estava tudo certo _ cada um de nós tinha a sua noite e seu 
gordo. “Mostre-me os seus olhos” _ Disse Evita. O gordo es-
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tava sisudo, mas sentado no carro como um buda em pedais. 
“Agora quando chegarmos lá, vou te partir ao meio _ disse 
o buda”. [...] Fazer amor com aquele homem encontrado no 
Moulin Rouge era como nadar numa tina de azeite, [...]
Dorme, gordo _ mesmo que não quisesse trata-lo desse modo, 
não conhecia o seu nome. (JORGE, 2004, p. 193, 194)

As características do homem com quem Evita passa a noite são 
muito evidenciadas no texto, mostra quão sintomática é essa atitude 
da portuguesa; indicando que não importa a condição física, nem 
os atributos qualitativos do homem, mas importa sua heterossexu-
alidade, conforme afirma Evita, justificando sua atitude, “o amor é 
uma incompreensão, a beleza é um estorvo do amor, a fala o pior 
instrumento” (JORGE, 2004. p. 250). Ao mesmo tempo que Eva 
nega Helena, bem como o sentimento que nutre por ela, a perso-
nagem envolve-se com dois homens na tentativa de macular-se, e 
consequentemente macular o marido. Gordo seria apenas a figura 
intermediária, o ponto de partida para a liberdade amorosa e amo-
res mais significativos na vida de Eva, o calvário para chegar a ela 
mesma.

DAS INTEMPÉRIES DO AMOR

A expressão maior da liberdade de Eva se dá quando ela resol-
ve ter um relacionamento amoroso com o jornalista Álvaro Sabino. 
Era uma relação de igualdade e liberdade; as duas personagens eram 
criaturas subjugadas pelos homens portugueses, isso os igualavam 
em situação de sujeito. Álvaro tratava Evita como um ser humano 
igual a ele. Diferentemente da postura do marido Luís Alex, que 
mesmo disfarçadamente exigia submissão. A partir de seus envolvi-
mentos extraconjugais, Eva muda sua postura e enfrenta o marido e 
sua situação de mulher obediente.  O ato de amar o outro seria tam-
bém uma maneira de ultrapassar barreiras de si mesma. Eva estaria 
direcionando o desejo de liberdade para pessoas que a enxergavam 
como um ser humano livre. Livre inclusive para sucumbir à África, 
para se deixar ficar literalmente em baixo da África, não mais na 
posição de colonizadora, mas de colonizada pelo amor. “Vimos, à 
luz das esmeraldas voadoras o desenho de África sucumbir-se sob a 
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Europa [...] Vimos África estender a perna sobre a Europa e empala-
-la como um macho empala, a boca da Europa, gemendo, amorneci-
da.” (JORGE, 2004, p. 275). O que o jornalista narra em sua coluna 
no jornal, através de metáforas, é a relação sexual que ocorreu entre 
ele e Eva. A partir disso o marido de Evita descobre que foi traído, 
e o desfecho do romance encaminha para uma roleta russa entre o 
alferes português e o jornalista moçambicano, resultando na morte 
de Luís Alex. 

O capanga rodou, o tiro não partiu, o jornalista caiu sobre o 
charco de sua cadeira. O capanga enervou-se. Queria que o 
autor da merda fosse o morto. Rodou várias vezes o revolver, 
entregou-o ao noivo. Luís Alex juntou à testa e o tiro partiu. 
(JORGE, 2004, p. 279).

Evita sai do seu círculo perfeito, encara uma realidade diferente, 
amadurece e se adapta a uma nova forma de vida, transformando a 
viuvez na consolidação de sua liberdade. 

Tudo termina tão bem, tão oficialmente que o Stella Maris apa-
rece fechado por cima, pelo terraço, por excesso de felicidade e 
não por excesso de violência. Tudo termina tão bem, tudo está 
tão escondido, tão enevoado à luz ortóptera dos candeeiros! 
Tudo termina tão conforme as versões suaves que foram feitas 
(JORGE, 2004, p. 279).

Conforme afirma Júlia Kristeva existe o “amor centrado no em 
si, embora aspirado para outro ideal. Este será um amor que magni-
fica o indivíduo, como reflexo do outro inacessível que amor que me 
faz ser.” (KRISTEVA, 1998, p. 32), esse pensamento justificaria o 
final solitário de Eva, que embora tenha aspirado uma vida amorosa 
ao lado do marido, só torna-se amorosamente independente após a 
morte dele. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A personagem do romance contemporâneo é contornada de 
problemas, vive crises existenciais e sofre de uma solidão cósmi-
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ca. Esse ser solitário vive em tensão com o mundo hostil, ilustran-
do, sobretudo, as ações ou inações dele diante dos conflitos com o 
mundo. Observamos que em A costa dos murmúrios a relação dessa 
personagem com a sociedade em que está inserida é pautada por 
uma problemática social, histórica, instituída a partir do momento 
em que o homem se posiciona no mundo. A obra de Lídia Jorge nos 
instiga quando consegue juntar conflitos históricos com conflitos 
existenciais. A costa dos murmúrios (2004) expõe as relações amorosas 
a partir de um contexto improvável e conflituoso para que estas se 
desenvolvam. Assim como a guerra, a relação entre a portuguesa e 
o jornalista moçambicano também acaba. A inconsistência dos rela-
cionamentos amorosos na contemporaneidade é fruto direto de um 
momento também inconsistente. O exemplo disso seria Eva Lopo, 
que transita por amores que não se sustentam sob escombros de 
sentimentos despedaçados pela guerra. No entanto, mesmo o cená-
rio contemporâneo não sendo o mais habitável para o sentimento 
amoroso, este elemento ainda percorre as narrativas literárias dando 
a ilusória satisfação de orientação ao sujeito perdido do mundo con-
temporâneo. 
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OS POBRES: A NARRATIVA LÍRICA DE RAUL 
BRANDÃO 

Maria Betânia da Rocha de Oliveira1

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a análise de um romance lírico: Os Po-
bres (2001)2 do escritor português Raul Brandão. Relativamente 
recente, esta classificação do romance provoca diversos questio-
namentos entre os especialistas da área, principalmente, quanto às 
características que tornam uma narrativa lírica. Com essa perspec-
tiva, optamos por apresentar algumas peculiaridades do romance 
na sociedade contemporânea e, selecionamos expor, em primeiro 
lugar, o processo de evolução histórica do romance, enquanto gê-
nero, desde o surgimento até a atualidade. 

Destacamos a evolução do romance, por meio das diversas 
concepções da narrativa e do papel do homem na sociedade his-
tórica. Apresentamos as primeiras concepções e as principais ca-
racterísticas, bem como os conflitos e as contradições que fizeram 
com que o termo romance se consolidasse como uma narrativa 
literária capaz de expressar o homem em suas diversas facetas. 
Vale ressaltar que todas as concepções foram fundamentais para 
que pudéssemos refletir sobre uma narrativa que gira em torno do 
homem, com seus desdobramentos individuais e coletivos, todos 
muito significativos para a sua existência numa dada sociedade.

Fruto de diferentes tendências, o romance do século do final 
do século XX amplia, renova e fortalece as tendências que priori-
zam as impressões e a visão de um mundo que pertence a um “eu” 
deslocado, mas construtor de seu próprio mundo. Nessa perspec-
tiva, a narrativa tradicional cede espaço ao romance lírico, uma vez 
1 Doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Maringá, 
Maringá-PR. betaportugues@bol.com.br
2 Os Pobres, romance de Raul Brandao foi publicado pela primeira vez em 1906. 
Para a pesquisa e analise deste trabalho foi utilizada a versão de 2001 publicada 
pelo Projecto Vercial e como parte integrante da Série Obras Integrais de Autores 
Portugueses.
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que só a prosa não é capaz de expressar os conflitos mais internos 
e angustiantes de um homem porque os sentimentos mais profun-
dos são inenarráveis numa linguagem comum. Faz-se necessária 
a poesia.

O romance lírico apresenta essa característica: o entrelaçamen-
to da prosa com a poesia e expressa o estrilhaçamento do homem 
diante da fragmentação do mundo. Sobre as peculiaridades do 
romance lírico, destacamos as concepções de Freedman (1972), 
Goulart (1990), Gullón (1984) e Tofalini (2013), os quais apresen-
tam este como um gênero híbrido que se apropria das funções da 
poesia para projetar nas narrativas uma alta subjetividade do nar-
rador. Há uma referência ao fato de que o homem do século XX 
é profundamente tocado pelos sentimentos trágicos, pelo medo e 
pela angústia e que esse estado esfacelado, afeta, não só a forma-
ção desse indivíduo, mas também a construção romanesca.

Baseados nessa fundamentação, apresentaremos o entrelaça-
mento existente entre o narrador de Os Pobres e a narrativa frag-
mentada, a ruptura temporal, as situações e estilo da linguagem 
com intenso clima lírico, além de outras peculiaridades da narrativa 
lírica que a obra nos revelar. 

1. A RENOVAÇÃO DO ROMANCE MODERNO: ENTRE A 
PROSA E A POESIA – O ROMANCE LÍRICO

1.1 O PERCURSO HISTÓRICO DO ROMANCE 

Lukács (2000) em A Teoria do Romance (1916) associa o sur-
gimento do romance como um gênero literário ligado à história da 
modernidade, uma vez que este está relacionado diretamente com 
o nascimento da burguesia e com o processo de mercantilização da 
vida. Esse ambiente desajustado faz nascer um homem caracteriza-
do pelo escritor húngaro como um herói problemático.

Lukács (2000) atribui o termo problemático ao fato de que, dife-
rente do herói das epopeias, o indivíduo moderno é um ser solitário, 
cujos problemas estão relacionados ao íntimo, à alma. O mundo 
descrito nas epopeias é um lugar adequado para as peripécias de um 
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herói que já nascia predestinado a agir em prol de uma comunidade. 
O mundo moderno, ao contrário, impunha ao homem a incons-

tância de sua condição social diante de uma sociedade capitalista e 
esvaziada de sentido humano. Com essa concepção, Lukács (2000) 
apresenta o romance como resultado da evolução do homem em 
suas práticas sociais em cada momento histórico, fato que, segundo 
algumas concepções, desencadearia a morte desse gênero.

Com essa mesma concepção, Schüler(1989) também faz uma 
referência à origem e à evolução da forma romanesca e associa a 
narrativa do romance às questões da modernidade, uma vez que 
seu surgimento coincide com o anúncio da morte da epopeia – fato 
que ele vai contestar enquanto morte em seu sentido literal. Schüler 
(1989) destaca que as crises e os prenúncios de que o romance está 
morrendo, na verdade, só fortalecem e confirmam sua vitalidade 
enquanto gênero em constante transformação histórica, já que sua 
estrutura/histórica está relacionada diretamente com a estrutura e a 
história da humanidade: “Em vez da imobilidade, o romance toma, 
ao nascer, consciência da transformação” (SCHÜLER, 1989, p. 05). 

Para confirmar sua constatação, o autor inicia a problemática 
da morte do romance com uma revisão da origem histórica deste 
gênero e destaca as transformações do termo “romance” utilizado, 
inicialmente, para nomear a língua falada em Roma, que era em sua 
origem mais primitiva, o latim do povo.

Fruto de uma língua popular, que se consolidava entre uma lín-
gua clássica, o romance, segundo Schüler (1989), sofreu alterações 
no tempo e no espaço, sem perder as características fundamentais 
de sua origem, cujas temáticas envolviam os conflitos individuais e 
a vida cotidiana. Sobre a morte da epopeia, o autor destaca que com 
a morte, “a epopeia se eternizou”, já que o herói da epopeia não 
corresponde ao indivíduo isolado, mas àquele que luta pelo coletivo, 
peculiaridade daquela época.

O final do século XVIII consolida a marca do individualismo 
nas narrativas romanescas, cujo amadurecimento favoreceu a apro-
ximação do público leitor que, em meio às problemáticas do cotidia-
no, encontra nessa leitura “um mundo imaginário para repousar das 
agressões cotidianas, uma vez que o romance apresenta elementos 
capazes de neutralizar a aspereza da vida e, ainda, ajuda o leitor a se 
fortalecer para enfrentá-la com renovado vigor” (SCHÜLER, 1989, 
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p. 06). 
O barateamento dos livros expandiu a leitura para nobres e 

burgueses, e estes exigiam uma diversidade de leitura que fez com 
que escritores diversificassem a produção romanesca que passou a 
atingir um público mais amplo e mais diferenciado. Surgem, nesse 
período, os diversos tipos de romances: o histórico, o de formação, 
o psicológico, o social, o realista e o naturalista. (SCHÜLER, 1989, 
p. 07).

Este autor também destaca a complexidade que fugia do racio-
nalismo francês de Dostoievski e a ironia elegante de Machado de 
Assis e ressalta que a narrativa desse século não mais objetivava o 
simples deleite: os autores buscavam os fatos a que se propunham a 
apresentar e interpretar nos dados da vida real. 

Quando pareceram esgotadas todas as possibilidades de classi-
ficação do romance, surge o romance como poesia. Por meio de 
escritores como Proust, Joyce, Dublin e Kafka, a construção da re-
alidade é escrita sob a forma de múltiplos níveis de significações: 
a poesia. No atual contexto do mundo dilacerado e fragmentado 
em que o homem, cada vez mais se encontra dicotomizado entre a 
razão e o seu mundo interiorizado e subjetivo, os escritores se vol-
tam para uma linguagem mais expressiva e multicultural para retratar 
esse mundo. (SCHÜLER, 1989, p. 08).

E, como o romance sempre “ressurge”, este autor destaca o “es-
touro” do romance latino-americano e ressalta que, mesmo depois 
do realismo mágico, autores portugueses contemporâneos surpre-
endem com uma narrativa lírica e, ainda profetiza o fortalecimento 
das narrativas africanas. Destacamos que a narrativa lírica ocupará 
uma atenção especial na sequência deste estudo.

O romance surgiu num momento de transformação, daí a di-
nâmica de uma narrativa em constante crise, já que com os novos 
rumos, o homem se apresenta em situações de eternos conflitos. 
Dessa forma, as narrativas se alteram no tempo e no espaço e pre-
cisam acompanhar os fenômenos que cercam a sociedade, por isso 
a diversidade de temáticas que fizeram o romance assumir formas 
de estilo e de escrita, tais como o romance lírico, como veremos a 
seguir.
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1.2  ROMANCE LÍRICO: CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Conforme descrito no tópico anterior, as transformações 
ocorridas nas narrativas já apontavam os novos rumos que o ro-
mance, enquanto gênero tomaria. Enquanto representantes de um 
indivíduo que vive em um mundo problemático, as novas formas 
de narrar iniciadas no século XX sinalizam o dilaceramento do ho-
mem e a problemática de uma existência fragmentada. O mundo 
encontra-se esvaziado de sentindo, e o homem angustia-se, cada 
vez mais, numa eterna busca de si mesmo.

Os conflitos internos e a angústia vivenciada por esse homem 
são tão profundos que a linguagem comum não daria conta de 
expressar. Só a poesia pode sugerir o indizível porque o “poeta 
mergulha no imaginário e no simbólico assumindo, em relação à 
palavra, um caráter mágico”. Só a poesia lírica pode sugerir os sen-
timentos da parte mais abissal do ser em um texto narrativo – a 
prosa poética. “É que o poético se apresenta como um feixe de 
possibilidades significativas” (TOFALINI, 2013, p. 89). 

A prosa poética apresenta os mesmos elementos característi-
cos do poema, tais como o ritmo, as rimas e a musicalidade, mas 

Sua principal característica está no fato de ela conter diversos 
elementos do gênero da poesia sem perder sua configuração 
como narrativa. Mais ainda, trata-se de um fazer literário que, 
indo além da poetização da prosa, configura-se em uma me-
lodia subjetiva entoada por categorias narrativas. Em outras 
palavras, é a essência da poesia unificando diferentes modali-
dades. (TOFALINI, 2013, p. 89).

O romance lírico apresenta essa característica: o entrelaçamen-
to da prosa com a poesia. Esta nova modalidade de romance sur-
giu na modernidade e expressa o estrilhaçamento do homem dian-
te da fragmentação do mundo. Em um mundo repleto de situações 
desequilibradas, conflitos, medos e estados cinzentos que levam às 
angústias mais dilacerantes, o indivíduo se viu diante do abismo. O 
romance tradicional não seria capaz de traduzir em palavras emo-
ções tão profundas, nem a poesia comum daria conta de expressar. 
Há sentimentos, emoções e dores que só podem ser sugeridas no 
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encontro da poesia com a prosa. 
Tofalini (2013, p. 144) ressalta que as dores do homem são tão 

fortes e inenarráveis numa escrita tradicional e comum. “Ele se ex-
pressa artisticamente em prosa lírica porque a gama interna do ser 
humano não pode ser traduzida pelas palavras comuns. Somente 
a poesia, que não tem a intenção de traduzir nada, pode abarcar, 
com seu alto poder sugestivo, a imensidade da natureza humana.” 

Freedman (1972) esclarece que não há uma forma pré-estabe-
lecida para a construção do romance lírico. Este se define a par-
tir da manipulação poética e da forma como o eu-narrador-lírico 
assume uma posição intimista, excessivamente marcada por suas 
inquietações, seus desejos e meditações capazes de sugerir as ca-
madas mais profundas e mais abissais do seu ser.

Gullón (1984) aponta algumas características que permitem a 
identificação desse gênero híbrido, ainda pouco teorizado:

Pensando únicamente em los textos de que me propongo tra-
tar aquí encuentro um repertorio de denominaciones amplio 
y variado: subjetiva, psicológica, lírica, interiorizada, poética, 
poemática, fragmentada, espacial, nivolesca....Y la lista no es 
completa. Seguramente las características más destacadas de 
las obras acogidas a esas rúbricas son lá interiorización, el 
uso de la corriente de conciencia y del mnólogo interior, la 
coherencia del punto de vista, la simultaneidad narrativa, la 
ruptura de la linealidad temporal y la exigencia de um lector 
activo que se situará inicialmente em la erspectiva del narra-
dor o em la del personaje y aceptando la información autorial 
em los términos em que le va siendo facilitada, se movera a 
partir de ella hacia uma recreacion libre, y no por eso infiel al 
texto. (GULLÓN, 1984, p. 15-16).

Observamos, de acordo com este autor, que as principais ca-
racterísticas do romance lírico estão centradas no narrador, uma 
vez que este cria um mundo para dar vazão à subjetividade. Ao 
construir uma imagem do mundo, o indivíduo constrói também 
uma imagem de si mesmo, já que este mundo é rodeado por seu 
modo de ser e de sentir a vida. Por se fazer intimista, o romance 
lírico sugere a expressão mais profunda de um eu que se constrói e 
se amplia na e pela linguagem. “E as relaçoes eu/mundo objectivam-
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-se numa forma que é lírica sem chegar a ser poema propriamente 
dito, mas que pode continuar a dizer-se romance sem restrições” 
(GOULART, 1990, p. 32, grifos da autora).

Tofalini (2013) ainda destaca que o sujeito lírico é a própria 
expressão da angústia porque ele se encontra confinado ao isola-
mento que espelha a condição da humanidade, ou seja, o olhar do 
sujeito lírico não está absorto na contemplação redentora, mas na 
experiência da angústia. O desejo amoroso é humano e por isso se 
traduz em angústia. E, para explicar a forma como acontece o pro-
cesso de estruturação da imagem do sujeito lírico, a pesquisadora 
acima afirma que a dinâmica do lirismo reflete a imagem do eu que 
se atualiza em três planos: o imagético, o sonoro e o ideológico.

Sobre como estes planos constroem a narrativa lírica, Tofalini 
(2013) apresenta os elementos básicos do romance lírico e analisa 
a forma como estes exercem a função estética de ser prosa e ser 
poesia ao mesmo tempo, o que ela denomina de lirismo. Com essa 
concepção, a pesquisadora apresenta o romance lírico como um 
gênero híbrido (prosa e poesia). A representação da realidade é 
escrita por meio de um jogo de formas entre o protagonista (eu-
-narrador-lírico) e as demais categorias da narrativa por meio de 
profundas transformações que configuram a transfiguração desses 
elementos literários.

2. OS POBRES: UMA NARRATIVA LÍRICA DE RAUL BRAN-
DÃO

No romance Os Pobres (2001) de Raul Brandão observamos 
que a realidade da miséria humana é suavizada por meio de um tra-
balho artístico com a linguagem. Essa linguagem conotativa sugere 
ideias, visões e imagens: “E eis-me perdido no canto duma negra 
trapeira, encolhido e esguio, a sonhar em quê? Naquele universo 
verde e ígneo que está para lá das pedras...” (BRANDÃO, 2001, 
p.50).  No romance, elementos narrativos e poéticos compõem 
sua estrutura. 

Nesse ponto é valido esclarecer que as categorias narrativas 
são transfiguradas e as histórias narradas, de forma fragmentada, 
servem de motivo para a reflexão e interiorização do ser, confor-
me verificamos no trecho abaixo:
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Devo, porém, notá-lo: eu sou uma criatura singular. Há até 
quem me suponha doido. Todos os que são apenas restos de 
sonhos vivos e despedaçados como eu, têm este feitio en-
colhido e transido. A esta hora da noite em que o universo 
parece desabitado e em que até o rumor da pena no papel me 
faz medo, fecho-me sobre mim mesmo e escuto-me: alguma 
coisa, que não sou eu próprio, se põe então a murmurar bai-
xinho. (BRANDÃO, 2001, p. 50)

Na narrativa, tudo volta-se para a denúncia da miséria, do so-
frimento humano. Assim, a exterioridade se dispersa e o foco cen-
tra-se interior dos indivíduos. Desse modo, são temas do romance: 
a morte, a fome, a pobreza, dor, amor, sonho, mas todas essas 
temáticas aparecem transfiguradas pela dor do mais íntimo do ser.

Como a linguagem puramente narrativa não dá conta de sig-
nificar aquilo que está no íntimo do ser, o discurso poético assim 
o faz: por isso no romance lírico a maior característica e a arte de 
dizer. A linguagem poética: sugere, não diz nada. É o resultado da 
tensão entre o denotativo e o conotativo (TOFALINI, 2013). Des-
se modo, no romance lírico, a linguagem narrativa se complementa 
com a poética.

Meu bom amigo: O seu livro é a história patética de uma 
alma. Qual? A do Gebo, a de Luísa, a de Sofia, a da Mouca, a 
dos Pobres enfim? Não. A sua. Histórias diversas, que se re-
sumem numa história única: a da sua alma, transitando almas, 
a da sua vida, percorrendo vidas. Autobiografia espiritual, di-
lacerada e furiosa, demoníaca e santa, blasfemadora e divina. 
(JUNQUEIRO, carta prefácio. In: BRANDÃO, p. 3)

Segundo Goulart (1997), a maneira como o lirismo do discurso 
se faz presente na narrativa é perceptível pelo subjetivismo do ato 
enunciativo, pela simbologia e pela exploração de recursos linguís-
ticos. Convém destacar que o discurso literário atua como uma 
máscara que não é de todo invisível, já que permite uma visão mais 
ou menos transparente. Em Os Pobres, percebemos um forte li-
rismo na subjetividade dos termos e construções: 

Tenho horas em que creio: é uma esperança, um raio de luz 
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entrando num túmulo vazio pela junta abalada duma pedra. 
Porque crer? Porque não crer? Teorias, palavras... No íntimo, 
porém, sou materialista como toda a gente. Dormir na terra 
funda e gorda é bom – dormir para sempre. Ir ser árvore, 
luz, detrito, correr nas veias da terra, e quase consolador – 
excelente sono sem sonhos, depois da lida caseirosa dum dia. 
(BRANDÃO, 2001, p. 67)

O discurso desse trecho não diz algo de concreto, apenas há 
uma sugestão. Sobre esse aspecto, convém ressaltar que somente a 
poesia não seria capaz de abarcar toda a dor do homem jogado na 
sua existência, assim, no Romance Lírico há o retratar do homem 
individualizado em seu cotidiano.  Ao destacar os conflitos deste 
em seu viver, a morte torna-se o único refúgio satisfatório. Para 
Heidegger (1993, p.  50), “O ser para a morte é, essencialmente, 
angústia”. Assim: “- Tudo se acaba na cova. Chegada a nossa hora, 
acaba-se também a desgraça”. (BRANDÃO, 2001, p. 201). 

Quando se trata de narrativas, especificamente, a lírica, alguns 
elementos estruturadores da prosa (personagens, espaço, tempo) 
são essenciais para o desenrolar dos fatos que são apresentados. 
Por exemplo, a história narrada gira em torno de seres que re-
presentam uma identidade coletiva: ladrões, prostitutas, assassinos. 
Apesar de alguns capítulos priorizarem as concepções filosóficas 
de Gabiru, todos os personagens são igualmente atuantes na 
construção da trama que envolve o tempo psicológico e o espaço 
simbólico que permeia a angústia de cada um, que é, ao mesmo 
tempo, a dor de todos.

O seu livro e a história patética de uma alma. Qual? A do 
Gebo, a de Luísa, a de Sofia, a da Mouca, a dos Pobres enfim? 
Não. A sua. Histórias diversas, que se resumem numa história 
única: a da sua alma, transitando almas, a da sua vida, percor-
rendo vidas. (JUNQUEIRO, carta prefácio. In: BRANDÃO, 
p. 3)

E, segundo Tofalini (2013), é justamente a angústia que per-
passa o discurso enunciativo que exige a presença da modalida-
de lírica. Daí o entrelaçamento da prosa com a poesia lírica. O 
principal papel da poesia lírica ao enlaçar-se com a prosa consiste 
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em permitir que as vozes que habitam a profundeza do homem 
possam eclodir e, dessa forma, dar vazão aos conteúdos subjetivos.

Por se tratar de um romance lírico, a narrativa não apresenta os 
fatos de forma objetiva ou semelhante à forma do mundo real. Tal 
qual a poesia, este romance ocupa-se das emoções e dos afetos que 
se originam numa subjetividade que apenas sugere não conta, não 
descreve as situações: “Chora, depois caminha esbaforido. Parece 
que vai gritar, de cabelos brancos estacados, e, de súbito, baixinho, 
pede-vos esmola” (BRANDÃO, 2001, p. 31). Em outro trecho: 
“Desabituei-me de falar, mas sonho. Há vozes esplêndidas dentro 
de mim; de mim brotam árvores, estátuas mutiladas, pedaços vi-
vos de sonho.” (BRANDAO, 2001, p. 50). O eu-narrador-lírico se 
converte no criador do mundo narrado, no qual está diretamente 
inserido, mesmo que os fatos narrados não se refiram a ele dire-
tamente.

Em Os Pobres, percebemos também como um recurso lírico, 
o fato de os nomes das personagens já revelarem suas origens, 
seus destinos e/ou suas condições psicológicas ou sociais. São 
nomes que carregam, poeticamente, as marcas de uma vida pro-
fundamente esvaziada de sentido, dilacerada em não se reconhe-
cer como gente pertencente a algum lugar. A linguagem expressa 
por esses nomes chama a atenção sobre si mesma porque carrega 
toda subjetividade que as angústias das personagens vivenciam na 
trama. De acordo com Tofalini (2013), as situações e estilo da lin-
guagem com intenso clima lírico são marcas que devem atender à 
linguagem do romance lírico. 

Parafraseando Tofalini (2013) poderia afirmar que se trata de 
um estilo de linguagem em que nomes como: Gebo, a mulher do 
Gebo, Luíza, Sofia, Mouca, aTísica, o Morto, o Velho, Gabiru, 
Pita, a Gorda, a Asilada, o ladrão e a filha (“anjinho”), o Lesma e a 
patroa são personagens que carregam as marcas de seus destinos, 
traçados pela herança e pelo meio: “Os seus ladrões, assassinos e 
meretrizes, não roubam, não matam, não copulam: sofrem. Sofrer, 
eis o seu mister. (...) O nome real, o nome verdadeiro de todos eles 
é um só: a Dor. (JUNQUEIRO, carta prefácio. In: BRANDÃO, 
S/A, p. 12).

Todos os nomes depuram as personagens em aras do mais in-
tenso clima lírico. Esses nomes ainda são um convite para que o 
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leitor viaje pelos recantos da alma e da existência refletidos no 
cotidiano desses seres, que aparecem transfigurados na e pela lin-
guagem. 

Todas essas existências ficcionais, sem exceção, emergem de 
um enxurro de pobres, integram e/ou narram uma peripécia e no-
vamente se afundam, submergem na lama da desgraça, de onde 
nunca sairão. Cada desgraça individual e isolada vai gradativamente 
se contextualizando, no entrecruzamento das histórias e das des-
graças, até que todas mergulham novamente no mesmo enxurro, 
unidas pela miséria e pela indigência, igualando-se e anulando-se 
ou igualando-se na desgraça e na nulidade, conforme destacare-
mos abaixo.

Gabiru é o filósofo. Vive no último andar do Hospital, solitá-
rio. Admira, contempla e idolatra a natureza.

Tenho horas em que creio (imortalidade): é uma esperança, 
um raio de luz entrando num túmulo vazio pela junta abala-
da duma pedra. Porque crer? Porque não crer? Teorias, pala-
vras... No íntimo, porém, sou materialista como toda a gente. 
Dormir na terra funda e gorda é bom – dormir para sempre. 
Ir ser árvore, luz, detrito, correr nas veias da terra, e quase 
consolador – excelente sono sem sonhos, depois da lida can-
seirosa dum dia. (BRANDÃO, p. 67).

Gebo é “velho gordo, de cabelos brancos estacados e um ar de 
aflição que faz riso e piedade.” (BRANDÃO, p.31) Casado e pai de 
Sofia. Desempregado, seu desafio é sair todos os dias e voltar para 
casa com pão para sua família. “Gebo! E ele lá saía, tornava aos 
amigos, pedinchão, desnorteado, atrás de empréstimos, de demo-
ras, trocando as palavras e desatando de súbito a esbracejar com 
gritos e soluços”. (BRANDÃO, 2001, p. 34)

A prostituta que se destaca no romance é Mouca, é o amor de 
Gabiru. Ela ri de todas as desgraças e parece sempre estar alheia 
para as misérias que passa. 

− Eu sou a Mouca começa ela às risadas. − A minha mãe 
deitou-me fora era eu pequenina, e eu, se tivesse uma filha, 
botava-a à roda para ganhar a vida. Tomaram conta de mim 
os ladrões, cresci na rua e a minha cama eram as pedras dos 
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portais... tomaram conta de mim os ladrões. Vidas! Vidas”. 
(BRANDÃO, p. 39).

Tísica é a primeira prostituta que morre. Aos poucos, ela vai 
sucumbindo e, quando parte para o Hospital, morre. Este Hospi-
tal é em si um personagem também, pois é o portal que une o ser 
humano com a natureza: Ninguém vai ao hospital para curar-se, 
mas sim para morrer. “− O hospital está à espera, raparigas – diz a 
patroa do canto.” “− Ouvi dizer que os estudantes cortam a gente 
pra estudar?...” (BRANDÃO, 2011, p. 44).

Ladrão é um personagem que nasce para o mal, pois Deus o 
criou para o mal. Encontra uma prostituta grávida, e passa a ser 
seu amante e criar sua filha. Quando percebe que a menina, pe-
quena ainda, cumprirá a mesma sina de sua mãe, tenta afogá-la ao 
rio para livrá-la daquela triste sentença, mas não consegue, com-
provando o determinismo metafísico presente no pensamento das 
personagens. 

Pita - amigo do Gabiru, é ele quem, no final da obra, põe o 
filósofo em contato com a natureza e assiste à transmutação com 
os elementos naturais.  

Todos esses personagens são apresentados por meio de um de 
foco narrativo fragmentado, multifacetado, plural, polifônico, uma 
vez que os relatos são apresentados por meio de uma multiplici-
dade de vozes que relatam cada história como se fossem vários 
contos interligados. 

Há a voz do narrador principal e há as vozes de outros narra-
dores: são fragmentos das vozes dos personagens (Gabiru, Ladrão 
Morto, Luísa). Quando esses personagens assumem a narração, 
não deixam de ser fragmentos do narrador central, aquele primeiro 
narrador.  As histórias se integram, dentro do foco narrativo, uma 
vez que há as narrações filosóficas (Filosofia de Gabiru), história 
narradas e líricas dos vários personagens. O narrador, como os 
outros são encarregados por relatar os fatos. Mas também, há a 
presença de vários capítulos só para Gabiru, que são reservados 
para suas divagações filosóficas. A narração ora está em primeira 
pessoa, “Agora não sei... agora morremos todas à fome” (BRAN-
DÃO, 2001, p. 34); ora em terceira “a Filha de Gebo, Sofia, é alta, 
curva, cansada, e tão cheia de resignação que parece morta; outra, 
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Luísa, a quem chamam a Asilada, quase não fala.” (BRANDÃO, 
2001, p.74).

Convém destacar que essa  multiplicidade das vozes provoca a 
transfiguração entre o tempo e o espaço na narrativa: 

Desabituei-me de falar, mas sonho. Há vozes esplêndidas 
dentro em mim; de mim brotam árvores, estátuas mutiladas, 
pedaços vivos de sonho. Oh eu creio que cada criatura é um 
composto de almas de montes, de pedras, de águas, e creio 
também que existe uma misteriosa ligação entre o homem e 
os mundos. Estou preso às estrelas, àquela confusão de tintas 
e murmúrios e aos cardos humildes. (BRANDÃO, 2001, p. 
50). 

Além do espaço e o tempo transfigurados, ressaltamos que 
uma das características que tornam uma narrativa lírica é o dis-
curso que o escritor utiliza para apresentar as problemáticas mais 
abissais do ser humano por meio de uma escrita poética que, pos-
ta em fragmentos, particularizam os sofrimentos mais íntimos, ao 
mesmo tempo em que os tornam universais. Com essa concepção, 
observamos que, desde o início, a construção da narrativa explora 
o lirismo por meio de uma fragmentação poética que constrói o 
mundo interior de cada personagem por meio de uma desconstru-
ção do mundo simbólico representado por suas dores e inquieta-
ções.

Tofalini (2013) faz referência à seleção dos elementos narrados 
que devem priorizar a configuração do mundo interior da perso-
nagem, fato que produz na narrativa, a fragmentação característica 
do lirismo. Para esta estudiosa do romance lírico, os argumentos 
têm uma significação menor, de segunda ordem, o que interessa 
mesmo é a influência que o mundo exerce no desenvolvimento 
da subjetividade da personagem. Subjetividade esta que ocorre 
nos espaços não narrados, uma vez que a personagem passa a se 
desinteressar pela matéria e, consequentemente, ocorre um cres-
cimento da sua capacidade de reflexão, de mergulho na própria 
interioridade.

No romance lírico, segundo Tofalini (2013), o sofrimento e o 
desespero alheios são observados pela ótica extremamente subje-
tiva de um ser que é, igualmente, sofredor e desesperado. E, por 
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mais que este ser esteja dividido, fragmentado, descentralizado, ele 
é captado, não enquanto ente, mas existe e é um ser, que segue 
existindo em situações diversas.

E a predominância da subjetividade, sempre em alto grau, fa-
vorece a ruptura dos modelos da narrativa tradicional quando o 
assunto é a marca do tempo que, no romance lírico, também é 
subjetivo, já que este se caracteriza por apresentar estruturas di-
ferenciadas que não obedecem a um processo linear sequencial e 
lógico: é o tempo da personagem que prevalece, e ele que dá o tom 
e o ritmo da narrativa: “Mas nem a Morte escuta os desgraçados, 
nem o tempo se apressa; vai moendo na sua mó as tristezas, as 
aflições e o pão negro. (BRANDAO, 2001, p. 58).

Nessa perspectiva, ressaltamos que o eu-narrador-lírico do 
romance reflete toda sua latente subjetividade por meio das di-
vagações sobre o tempo: “Todos os dias eram da mesma forma 
sombrios e tristes. Isto de chorar um dia e outro dia dá a impres-
são de que chove e se não sai do inverno.” (BRANDAO, 2001, p. 
58). Este recurso temporal utilizado pode ser associado ao espaço 
que Schüler (1989, p. 19) chama de “espaço de experimentação, 
de configurações variadas, de recursos múltiplos que substituem a 
unidade do enunciador pela pluralidade dos enunciados”.  Ou seja, 
uma característica da narrativa lírica é a busca para dar um sentido 
à vida e, por isso, os espaços aliados ao tempo colaboram para 
colocar em jogo a força expressiva do íntimo das personagens: 

Goza tudo: a desgraça, a fome, a terra, o sol, o riso, porque 
nunca voltarás a sentir senão numa infinidade de séculos. Im-
pregna-te de vida, do teu largo quinhão de vida, para que às 
portas do Nada possas dizer: - Vivi!...
[...]
Devem amar os rios, porque já foste rio; os montes porque 
andaste nas suas entranhas; a nuvem tua irmã; a arvore onde 
correste em seiva – e o homem porque és o homem. (BRAN-
DÃO, 2011, p. 90).

A configuração do tempo lírico neste romance torna-se fun-
damental porque é interior, imerso na profundidade de cada per-
sonagem e marca um tempo, que não é o presente, mas é presen-
tificado pela natureza das ações e emoções das personagens. É o 
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tempo subjetivo marcado pelas sensações, pensamentos, vivências 
e lembranças que variam de acordo com a individualidade de cada 
ser envolvido. E nas palavras de Tofalini (2013), é o tempo da dor, 
da angústia, da espera. Observemos o tempo e o espaço sob a ótica 
da filosofia de Gabiru: “No tempo infinito e no espaço limitado as 
moléculas agregam-se, desagregam-se... (BRANDÃO, 2001, p. 88).  
E mais adiante: 

Eis-me eu fui e continuarei a ser neste oceano trágico o que 
o acaso determinar, conforme as minhas moléculas, amanhã 
desagregadas, se unirem a outras mais tarde... Tenho vivido até 
aqui – continuarei assim pela eternidade.
Quando pois me chegar a vez de ser homem. Hei-de viver: 
quero viver da minha própria vida; quero que dentro de mim o 
universo que eu já fui – a pedra que eu já fui – a árvore que eu já 
fui – o bicho humilde que eu já fui...
(BRANDÃO, 2001, p. 88). Grifos do autor.

No trecho acima, observamos a ruptura dos modelos tradicio-
nais do tempo. Há um tempo que reflete os estados da alma, e estes 
formam o tempo psicológico das personagens porque rompem com 
as medidas entre o passado, o presente e o futuro. O tempo ultra-
passa os limites entre o mundo interior (do eu) e o mundo exterior.

 Em outras palavras, a narrativa se apoia no espaço interior em 
detrimento do exterior, já que todo o enredo é constituído pela 
interiorização dos acontecimentos, descrições mentais e fluxo de 
consciência. Nesse caso ocorre uma espécie de transmutação desse 
espaço interiorizado, e isso caracteriza o espaço psicológico.

Enfim, as angústias e a problemática relacionadas ao âmago do 
ser humano quando em busca da afirmação de seu lugar no mundo, 
em Os Pobres são tão complexas e profundas que só seriam possí-
veis numa escrita lírica, porque só a poesia pode expressar, por meio 
de seus recursos, as dores mais abissais do homem em sua existên-
cia. Assim, vemos que, na narrativa lírica de Raul Brandão, o mundo 
é construído a partir da consciência, mas com a ilusão do absoluto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar a obra Os Pobres, do escritor português Raul Brandão, 
sob a perspectiva da narrativa lírica me permitiu repensar a história 
da formação histórica, cultural e social da narrativa romanesca. A 
obra apresentou-se como fator relevante para estudo e confronto 
das questões relacionadas às características do romance lírico e das 
problemáticas que envolvem a busca da afirmação identitária do ho-
mem, por meio dos efeitos causados por uma narrativa poética e 
transfiguradora dos elementos estruturais do romance.

O termo romance, desde sua origem passou por alterações sig-
nificativas. Inicialmente era utilizado para nomear a língua falada em 
Roma, depois passou a designar o conjunto de obras literárias de 
caráter popular e, mais tarde, as narrativas em prosa e verso, com 
características folclóricas e imaginativas, também passaram a ser 
nomeadas de romance. Mas foi no período do Romantismo que o 
romance ascendeu e se consolidou como narrativa, cujas temáticas 
envolviam os conflitos individuais e a vida cotidiana. 

Com a ascensão do romance, a produção romanesca foi am-
pliada e desencadeou o surgimento de diversos tipos de romances, 
isto é, a partir do século XIX, o romance apresentou-se como uma 
narrativa que se consolidou e se desdobrou em diferentes tendên-
cias. Algumas dessas tendências tornaram-se precursoras de proce-
dimentos estéticos que foram ampliados no século XX, como o ro-
mance lírico que surge como uma modalidade narrativa que associa 
as peculiaridades da poesia às estruturas da prosa.

Com esta perspectiva, estudamos a evolução do romance em 
seus desdobramentos sociais e históricos, como um importante 
componente para análise das mais diversas transformações sofridas, 
em sua estrutura, ao longo dos séculos. E destacamos o romance de 
Brandão como uma narrativa lírica porque a reconstrução da reali-
dade, no texto, aparece sob a forma de múltiplos níveis de significa-
dos que só a poesia dá conta de expressar.

Enfim, se o romance surgiu num momento de transformação, 
resultado da dinâmica existencial do homem, só a narrativa lírica, 
uma escrita de múltiplas linguagens e em constantes alterações, re-
vela-se capaz de retratar o mundo dilacerado desse homem frag-
mentado e preso em sua interioridade e subjetividade, tal como as 
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personagens da obra de Raul Brandão: Os Pobres.
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CAMILO CASTELO BRANCO: AS ‘LEIS DA ALMA’ 
E OS ‘IMPERATIVOS DO ESTÔMAGO’ COMO 

ELEMENTOS DE FIGURAÇÃO DA PERSONAGEM

Maria Eduarda Borges dos Santos1

1.

Os estudos narrativos desenvolvidos por David Herman2 têm 
vindo a conferir uma nova dinâmica à categoria da personagem, 
deixando esta de ser encarada apenas como elemento de uma fun-
ção, na interpretação de Propp e posteriormente de Bremond, 
como um actante, segundo Greimas, ou um efeito do texto, tal 
como a entenderam Gérard Genette e Roland Barthes, passando a 
constructo cujo estatuto só se define por adoção de uma perspeti-
va interdisciplinar e transnarrativa de interpretação. 

Este novo sentido conduziu-nos à interrogação que esteve na 
base do presente estudo, concretamente a de saber se ‘leis da alma” 
e ‘imperativos do estômago’ podem funcionar, no relato, como 
“procedimentos construtivos” e como “vetores de sentido” (Reis, 
2015, p. 28) fautores de diferenciação dos seres ficcionais. Os as-
petos psicológicos, sociais e culturais que lhes estão associados 
permitem que as ‘pessoas de papel’ não se confinem ao texto fic-
cional (camiliano neste caso), antes dele se libertem, ao permitirem 
ao leitor nelas reconhecer características da sociedade do século 
XIX enunciadas por outros e noutros universos textuais e contex-
tuais. Neste sentido, a perspetiva de Carlos Reis é secundada pela 
de Hélène Crombet (Crombet, 2016) dado que a relação do leitor 
com o texto é concebida como um dispositivo narrativo privile-
giado de que a personagem faz parte integrante, constituindo-se 
como suporte da projeção do sujeito de leitura e da experiência 
da sua própria identidade. Por outro lado, a análise do processo 
de figuração desta categoria da narrativa centra-se, segundo Ofélia 
Paiva Monteiro (2015), em aspetos como a “substancialidade hu-
1 Universidade de Coimbra/Instituto Politécnico de Castelo Branco
2 David Herman et al. Narrativ Theory – Core concepts & critical debates. 
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mana” da entidade em questão, na sua “operatividade diegética”, 
na sua “conectividade com o espaço e o tempo” em que o texto 
a insere, na sua “relação com o universo do autor” e na possibi-
lidade de “comparação” com outras entidades ficcionais criadas 
por outros autores.  Se se considerar ainda a opinião de Raphaël 
Baroni (Baroni, 2009, Int.), segundo a qual a narração emerge da 
vida e a ela retorna, as ‘leis’ e ‘imperativos’ que nos propomos 
analisar surgem quer como veículos dessa ligação, porque ativados 
pela personagem, quer como procedimentos retórico-narrativos 
inerentes à sua composição. 

A uma primeira leitura, talvez Camilo Castelo Branco não surja 
como o exemplo inequívoco de um escritor onde a gastronomia e 
o prazer da mesa constituam a temática central dos enredos narra-
tivos, dos textos teatrais ou dos poemas de sua lavra. No entanto, 
como autor cuja vida decorreu durante o século XIX, entre 1825 e 
1890, período de que pretendeu, à imagem de Balzac na literatura 
francesa, esboçar os traços mais marcantes da ‘comédia humana’ 
e dos costumes portugueses, não há dúvida de que a informação 
acerca do que as suas personagens comem, das iguarias com os 
quais se deleitam e do objetivo com que o fazem, para além do de 
cumprirem o elementar princípio de viverem e/ou sobreviverem, 
não deixa de ser um motivo que mereça a nossa atenção (Mouti-
nho, 2015), sobretudo porque essas notas permitem o conheci-
mento ‘da pessoa de livro’ na sua generalidade, por via da eleição 
de um processo metonímico de caracterização. 

No romance de camiliano, o percurso que separa a abstinên-
cia da gula remete para uma certa dualidade ou mesmo para uma 
oposição entre aquilo que são, por um lado, as regras ditadas pelos 
figurinos românticos, pelos princípios sentimentais ou morais de 
conduta das personagens e, por outro, os seus inadiáveis deveres 
quanto à satisfação do apetite. Deste modo, é possível enunciar 
quatro preceitos anímicos – i. por moda romântica se preterem os 
alimentos; ii. por amor e saudade se perde o apetite; iii. por bem-
-querer se come apenas o essencial para cuidar de quem se ama; iv. 
julgando amar e ser correspondido se satisfaz o paladar – e quatro 
ditames do estômago, permitindo estes à entidade ficcional: i. al-
cançar a felicidade pela gastronomia; ii. fazer prevalecer o apetite 
sobre os demais aspetos da vida; iii. cativar a atenção do objeto 
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amoroso e iv. evidenciar a sua ascensão social. 
Descendente dos Brocas de Vila Real (epíteto que deriva de 

‘broa’, pão típico do norte de Portugal) Camilo atribuiu a duas das 
suas obras títulos que remetem para a degustação e para digestão, 
Coração, cabeça e estômago (CCE, p. 1862) e O vinho do Porto (VP, p. 
1885), não deixando de fazer também alusão a alguns clássicos 
da gastronomia internacional, como os franceses Brillat-Savarin e 
Bouchet, autores da Fisiologia do Paladar e de Gastronomia, respetiva-
mente, o que denota atenção ao que sobre o assunto se publicava 
na Europa no seu tempo (CCE, p. 863). Procuraremos analisar 
não só o modo específico de descrição da entidade ficcional a que 
nos referimos, através da estratégia enunciada, mas também o seu 
tratamento transficcional nas novelas mencionadas e ainda em 
Amor de perdição (AP, p. 1862) – narrativa passional distinta da de 
crítica social que é Coração, cabeça e estômago, onde a veia humorística 
sobressai; n’ A queda dum anjo (AQA, p. 1866), que mantém a mes-
ma índole cómica, e em títulos como “Maria Moisés”, de Novelas 
do Minho (NM, p. 1875-1877), Eusébio Macário (EM, p. 1879) e Doze 
casamentos felizes (DCF, p. 1885).

O atual corpus teve como finalidade congregar textos em que os 
princípios inerentes à construção dos universos ficcionais obser-
vados e/ou satirizados fossem de cariz romântico (Amor de perdição, 
Coração, cabeça e estômago, A queda dum anjo) ou realista (“Maria Moi-
sés”, Eusébio Macário, Doze casamentos felizes).

2.

Na opinião do autor, antes do hábito da leitura de romances se 
instaurar entre nós, a mulher portuguesa era “a alma da despensa e 
a providência da peúga” (Discurso Proemial a Anos de Prosa, 1858, 
p. 1032). A narrativa ficcional veio subverter os costumes pátrios 
no que à vida doméstica respeita, dado que as meninas da cidade, 
transformadas pela influência nefasta das leis do romance, passa-
ram a afigurar-se como virgens lacrimosas e tristes, de dengoso 
fastio no falar, sempre reclinadas no sofá, como que entorpecidas 
por falta de ideias próprias. No século XIX, havia que ser ou pare-
cer tísica, tresnoitada, levada da breca, de peito tão débil que mal 
podia com o coração. Era imperioso invejar a palidez das pálidas 
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e a espiritualidade das magras, mesmo que essa magreza adviesse 
de forçados jejuns. Com o sono e a digestão assim transtornados 
pela literatura, a burguesinha portuguesa de Oitocentos pouco ou 
nada come e rejeita vivamente qualquer solicitação do estômago, 
já que ‘por moda romântica se preterem os alimentos’. Não come, mas 
bebe! Bebe vinagre com pó de telha para perder o apetite e se 
igualar às heroínas de romance que admira, ficando, à imagem dos 
modelos, com a cintura a desarticula-se-lhe dos seus engonços, as 
mãos translúcidas de magreza, os braços em osso nu e os olhos 
apagados nas órbitas, orvalhadas de lágrimas (CCE, p. 806-807). 
Estes traços de superfície não individualizam de modo concreto a 
personagem, uma vez que a diferença é instituída pelo seu modo 
de ser moral, pelo conjunto das suas qualidades e defeitos; no en-
tanto, ao congregarem corporalidade, psicologia e sociabilidade, 
permitem estruturá-la e constituir a sua antropologia intratextual.  

Todavia, nem só por devoção do figurino se negam os alimen-
tos. Há ainda adolescentes e jovens camilianos que, por muito 
amarem e serem profundamente correspondidos, obliteram as re-
feições, fazendo do “… estômago, [a] víscera infeliz desde a malfa-
dada maçã do Paraíso …” (ibidem, p. 720). Estamos, assim, perante 
a segunda lei anímica, ‘por amor e saudade se perde o apetite’, que, ao 
evidenciar aspetos da vida interior da personagem e certos tra-
ços da sua personalidade, a torna fortemente motivada em termos 
diegéticos. Na perspetiva de Margolin (1990, p. 455), a categoria 
ficcional em causa, integrada num mundo possível, é dotada de 
vida interior, de conhecimentos, de crenças, memórias, atitudes e 
intenções, em suma, de consciência, interioridade e personalidade, 
elementos passíveis de suscitar no leitor emoções e estados de es-
pírito específicos conducentes (ou não) à emergência da empatia 
narrativa, fundamental para a sua figuração e refiguração.

Atentemos no caso de Teresa de Albuquerque, no Amor de 
Perdição, menina de 15 anos de Viseu cuja paixão é inviabilizada 
por antagonismos de família, tema grato à sensibilidade romântica. 
Enamorada de Simão Botelho, Teresa é enclausurada, pelo pai, 
no Convento de Monchique, no Porto. No dia da chegada é-lhe 
oferecida, pelas madres, uma ceia constituída por “duas pernas de 
galinha, e um caldo” que deleitaria os anjos. Contudo diz a menina 
à prelada que não tem apetite, mas esta replica: “ – Ora essa! Não 
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come nada!? Há-de comer, sem comer ninguém resiste.” (AP, p. 
438). Ao fim de dois anos e nove meses de recolhimento, Teresa 
está tísica, reza, pede os sacramentos e aceita, então, uma xícara de 
caldo, “Para a viagem …”, viagem essa que, sabemos nós, é a que 
a morte lhe reserva. Estamos perante uma heroína romântica que, 
à imagem de Carlota Ângela (Carlota Ângela) ou D. Antónia (Livro 
de Consolação), se converte em vítima insubmissa dos homens e do 
Destino ciente de que a justiça será reposta no Céu.

O fastio pode, de igual modo, ter como origem a saudade da-
quele a quem se quer bem. No mesmo romance, o facto de Maria-
na acompanhar Simão Botelho à Cadeia da Relação do Porto pro-
voca em João da Cruz, o sincero e espontâneo ferrador, a mesma 
reação: não consegue comer, porque a filha, de cuja companhia se 
privou para valer ao fidalgo, lhe falta.

O Amor de Perdição tem sido, ao longo do tempo, revisitado 
pelo teatro, pela ópera e, sobretudo, pelo discurso narrativo do ci-
nema, que no caso concreto deste estudo mais pertinente se mos-
tra, sendo uma das últimas versões o resultado de uma inspiração 
livre do título camiliano, datada de 2008. As adaptações fílmicas 
do romance, a de António Lopes Ribeiro (1943), de Manoel de 
Oliveira (1979) e de Mário Barroso, esta intitulada Um amor de per-
dição (2008), revelam-se distintas no que à representação da atitude 
de Teresa respeita. A primeira não apresenta nenhuma das cenas 
referidas e a segunda mostra uma religiosa a levar à protagonista 
um tabuleiro com a ceia, sem contudo permitir verificar a reação 
da personagem, dado que a ação é interrompida, fazendo-a cor-
responder ao fim da primeira parte da película (Fig. 1). Na versão 
mais recente, Teresa não morre tísica mas de inanição, porque dei-
xou totalmente de comer depois de ser internada, pelo pai, numa 
clínica psiquiátrica. É por conseguinte possível verificar que a fi-
guração por transcodificação permite a “sobrevida” da “pessoa de 
livro” (Reis, 2015), ao projetá-la para o exterior da ficção literária, 
mantendo-a viva e em sintonia com a época em que é recriada. 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1193

Fig. 1. Manoel de Oliveira (1979)
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=u2IOqt2WVV8

O episódio do ferrador, suprimido por Mário Barroso, é man-
tido na integralidade nas duas primeiras versões (Fig. 2, Fig. 3), 
seguindo ipsis literis o texto do romance: 

“João da Cruz, no dia 4 de agosto de 1805, sentou-se à mesa 
com triste aspeto e nenhum apetite para o almoço. 
– Não comes, João? – disse-lhe a cunhada.
– Não passa daqui o bocado – respondeu ele, pondo os dedos 
nos gorgomilos.
– Que tens tu?
– Tenho saudades da rapariga … Dava agora tudo quanto 
tenho para a ver aqui ao pé de mim, com aqueles olhos que 
pareciam ir direitos aos desgostos que um homem tem no seu 
interior. Mal hajam as desgraças da minha vida […] 
– Mas se tens saudades – atalhou a Senhora Josefa –, manda 
buscar a rapariga, tem-la cá um tempo, e torna depois para 
onde ao Senhor Simão.
– Isso não é de homem que põe navalha na cara, Josefa. O 
rapaz, se ela lhe falta, morre de pasmo dentro daqueles ferros. 
Isto é veneta que me deu hoje … Sabes que mais, leve a breca 
o dinheiro: amanhã vou ao Porto.” (AP, p. 511)

https://www.youtube.com/watch?v=u2IOqt2WVV8
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Fig. 2. Ribeiro, A. L. (1943)
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=i_6_UkQTnmI

        
Fig. 3. Manoel de Oliveira (1979)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=u2IOqt2WVV8

Contrariamente a Teresa de Albuquerque, no Amor de Perdição, 
Mariana, a jovem filha de João da Cruz que quer na sua modesta 
casa da aldeia quer no cárcere trata de Simão durante longo pe-
ríodo de tempo, esforça-se por se manter saudável, por força do 
amor que por ele nutre, respeitando mais uma lei da alma: ‘por bem-
-querer se come apenas o essencial para cuidar de quem se ama’. Mariana é 
“uma moça de vinte e quatro anos, formas bonitas, um rosto belo 
e triste” (AP, p.418). Nunca o narrador informa o leitor acerca das 
refeições que ela toma, mas diz-nos com que desvelos se ocupa 

https://www.youtube.com/watch?v=i_6_UkQTnmI
https://www.youtube.com/watch?v=u2IOqt2WVV8
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do jovem fidalgo: olha pelo “caldinho” que está a ferver enquanto 
Simão escreve uma carta a Teresa; traz-lhe travessas com galinhas 
louras e gordas; leva-lhe biscoitos e licor de canela. O jovem dene-
ga com frequência, atitude que permite, segundo Coelho (1984, p. 
1026), a idealização da figura como grande amoroso e inolvidável 
poeta, “pois são de um poeta romântico as cartas que escreve a 
Teresa.” Todavia, uma vez a bordo da nau que o levará para a 
Índia, o herói confessa ao capitão que Mariana tinha sido a sua 
providência. Porque ela lhe valeu, não sentiu fome em dois anos e 
nove meses de cárcere; tudo que tinha “vendeu para [o] sustentar 
e vestir” (AP, p.532). 

A dedicação de Mariana não passa despercebida a Manoel de 
Oliveira (Fig. 4, Fig. 5) nem a Mário Barroso (Fig. 6), que apresen-
tam planos médios e detalhados dos alimentos que a personagem 
oferece ao protagonista. Dir-se-ia que as imagens selecionadas 
corroboram as palavras de Jacinto do Prado Coelho relativamen-
te à jovem: “ […] a figura é mais sugerida que definida; todavia, 
ficam-nos os estímulos bastantes para a recriarmos e sentirmos vi-
ver junto de nós, daquela vida subjetiva em que cabe à imaginação 
o mais importante papel.” (Coelho, 1982, p. 414)

Fig. 4. Manoel de Oliveira (1979)
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=u2IOqt2WVV8

https://www.youtube.com/watch?v=u2IOqt2WVV8
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Fig. 5. Manoel de Oliveira (1979)
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=u2IOqt2WVV8

Fig. 6. Mário Barroso (2008)
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PPXq03SwUos 

Quanto a Simão, a recusa perante as insistentes ofertas de 
Mariana tem como finalidade pôr em destaque a sublimação “de 
sentimentos amorosos absolutos e infrenes, que não cabem nos 
estreitos espartilhos dos códigos sociais vigentes na época.” (Cus-
tódio, 1997, pp. 1002-1006). 

No conto “Maria Moisés”, de Novelas do Minho, o mesmo de-
sígnio de se nutrir a fim de garantir a sobrevivência de outrem, a 
criança recém-nascida, é assumido por Josefa de Santo Aleixo: 

 “Josefa quando descia de manso a escada do seu quar-

https://www.youtube.com/watch?v=u2IOqt2WVV8
https://www.youtube.com/watch?v=PPXq03SwUos
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to, amparando-se à parede, trazia debaixo do braço um 
berço com o filho; […] era robusta; sentia-se esvaída, 
mas contava consigo, se tomasse algum alimento. Na 
cozinha não estava ninguém quando ela atravessou de 
passagem para o quinteiro. Olhou para a lareira para 
ver se acharia um pouco de caldo. Não o queria para 
si mas para o converter no leite da sua filha. Pousou 
o berço no escano; ia levantar o testo do púcaro; mas 
neste momento ouviu os brados da mãe […]. Estreme-
ceu, cuidando que fosse apanhada; pegou da criança, e 
fugiu […]” (NM, p.269)

A frustração da intenção inicial da protagonista custar-lhe-á 
a vida e a perda involuntária da criança na corrente do rio que 
se propunha atravessar (Santos, 2015, p. 531). O episódio citado 
evidencia, por um lado, a força da emergência de um segredo a 
manter correlativa das decisões a que obriga a heroína e, por outro, 
o desvio relativamente à temática central desenvolvida pelo autor: 
“Os amores contrariados ou infelizes, justa ou injustamente o em-
blema de toda a ficção camiliana, interessam menos que o fruto 
deles, e daí a preponderância das intrigas com enjeitados, [e com] 
órfãos expostos à caridade alheia […] ” (Baptista, 2012, p. 205).

Diversa é a realidade descrita em A queda dum Anjo, o que nos 
permite enunciar a quarta lei da alma: ‘julgando amar e ser correspondi-
do se satisfaz o paladar’. Calisto Elói de Silos e Benevides de Barbuda, 
o protagonista de A queda dum anjo, era de compleição afidalgada, 
mas a “sensível e dissimétrica saliência do abdómen devia-se ao 
uso destemperado da carne de porco e de outros alimentos intu-
mescentes” (AQA: p. 865). O morgado trasmontano de Agra de 
Freimas casou, aos vinte anos, com sua prima, D. Teodora Barbu-
da de Figueiroa, “menina estimabilíssima por virtudes, mas mais 
feia do que pede a razão que seja uma senhora honesta” (idem: p. 
883); no dia da boda, a noiva estava feliz por poder levar para a 
sua nova casa três dúzias de galinhas e parrecos que começara a 
criar na casa paterna. Calisto, no dia seguinte ao do casamento, às 
sete horas, já se encontrava no seu escritório, donde só saía para as 
refeições, a ler a Viagem à Terra Santa, por Frei Pantaleão de Aveiro 
e, à mesma hora, D. Teodora limpava com uma vassoura de giesta 
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as teias de aranha do teto. Depois, tomaram o pequeno-almoço e 
foram visitar pais e sogros, em cujos lares almoçaram e jantaram. 
Ora “deste começo de amores infira-se o restante daquela doce 
vida” (idem: p. 884). 

Passadas duas décadas sobre este pacato matrimónio, Calisto 
Elói é eleito representante de Miranda do Douro nas cortes em 
Lisboa. Na bagagem, para além dos livros de que se faz acompa-
nhar, e que denotam o amor inabalável à língua portuguesa, o ma-
rido de D. Teodora leva ainda uma “carga de presunto e orelheira, 
e outra de vinho velho, elementos da sua dieta quotidiana” (idem: p. 
849), bem elucidativos não apenas do anacronismo da sua figura, 
a que corresponde uma caricata postura de deputado provincia-
no (Fig. 7), mas também da aversão que nutria pela modernidade 
desnacionalizadora que ia assolando o país. Tal atitude sofrerá, po-
rém, ao longo do relato, uma transformação progressiva em que o 
abandono dos hábitos gastronómicos de província é diretamente 
proporcional à emergência de um verdadeiro e correspondido sen-
timento amoroso por outra prima e subsequente perda de valores 
morais (Santana, 2000, p. 140).
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Fig. 7. Calisto Elói
Fonte: https://casadecamilo.wordpress.com/page/19/ 

3.

Por conseguinte, não havendo grandes preocupações senti-
mentais, a personagem encontra o bem-estar através de bons re-
pastos, atualizando o primeiro imperativo do estômago: ‘alcançar a 
felicidade pela gastronomia’. 

Em Coração, Cabeça e Estômago, Silvestre da Silva, o herói, procu-
ra, durante dez anos, em Lisboa, a alegria de viver através das leis 
do coração, como o preconizava o romance romântico de que era 
leitor inveterado: ama sete mulheres, sete virgens loiras e de “ou-
tras diversas cores” (CCE, p. 755); amou mas, sobretudo, deixou-se 
enganar, o que evidencia o carácter desajustado do seu comporta-
mento face à realidade coetânea. Decide, por esse motivo, passar a 
viver no Porto sob os auspícios do intelecto e a escrever folhetins 
nos periódicos da Invicta. No entanto, jornal em que começasse 

https://casadecamilo.wordpress.com/page/19/
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a publicar estava arruinado ao fim de um ano, porque a sua pro-
dução era um autêntico alfobre de grandes desregramentos. Tanto 
assim que, segundo o narrador, quem desembrulhasse “um queijo 
flamengo, e [lesse] no invólucro um folhetim de Silvestre da Silva, 
[…] [pensaria ter] entre mãos [um] passaporte […] para o Infer-
no.” (idem: p.731). Será por conseguinte pela satisfação dos ditames 
estomacais que o protagonista vai encontrar a bem-aventurança 
(como já antes acontecera com o protagonista do terceiro de Doze 
casamentos felizes).  

No norte de Portugal, a festa popular mais renomada é o S. 
João e Silvestre da Silva apreciava em particular os festejos da 
localidade de Soutelo, chegando mesmo a travar amizade com o 
sargento-mor da povoação, de quem mais tarde se torna hóspede. 
A filha do anfitrião, Tomásia, era uma jovem escorreita de vinte e 
seis anos que nunca estivera doente mais do que dois dias, que não 
bebia chá nem café e que ao almoço3 tomava “caldo d’ovos com 
talhadas de chouriço” (idem: p. 845). Nunca o amanhecer a surpre-
endeu em jejum. Como não dispensava nenhuma refeição também 
jantava, merendava e ceava pois, segundo diz o ditado, “quem não 
ceia toda a noite rabeia” (idem: p. 847). 

Segundo os preceitos do bom viver de província, em casa do 
anfitrião de Soutelo o almoço, às sete, era composto de sopa de 
ovos, salpicão, batatas ensopadas em toucinho (idem: p. 846), mas 
também de requeijão e vinho verde. A mesa das refeições princi-
pais exibia frequentemente galinhas amarelas e gordas, salpicões, 
cordeiro assado e arroz com rodelas de linguiça, tudo servido com 
“garfos de ferro mui lustrosos” (idem: p. 852). A merenda, a meio 
da tarde, incluía pão e vinho, trutas fritas, apresentadas numa tra-
vessa de barro vermelho, e acompanhadas de salada de celgas e 
agriões.

Dado que as refeições são frequentemente momentos de to-
mada de decisões importantes, após o almoço do primeiro dia, o 
sargento-mor confessou a Silvestre que muito lhe aprazia conce-
der-lhe a mão de Tomásia. Ao protagonista não é alheio o estilo 
simples e chão desta portuguesa genuína e sadia que o seduz pela 
boa cozinha. No final do repasto do segundo dia, o pai de Tomá-
sia anunciou a boa nova à família e todos brindaram à saúde dos 

3 Na época, designação da primeira refeição do dia.
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noivos. 
Três anos mais tarde, a sua silhueta do herói evidenciava um 

arco formado pela proeminência do peito e do abdómen, “a gor-
dura embargava-lhe a ação e abafava-lhe o espírito nas enxúndias” 
(ibidem), a sua poesia já não cantava o amor e a saudade mas antes 
a sopa e o cozido; passou a ter à cabeceira livros de gastronomia 
(idem: p. 863) e contratou um afamado cozinheiro do Porto que 
conduziu o casal a um despique para ver quem engordava mais. 
Começou a sofrer de “caquexia, resultante da imobilidade” e de 
“cansaço das molas digestivas”. Em suma, a referência aos praze-
res da digestão planturosa de Silvestre é fonte de cómico e favo-
rece a sátira de costumes, dado que o protagonista se anula ante 
o poder de sedução dos bons pratos e face ao prazer que estes 
propiciam. 

Ora, quando o coração e a cabeça se deixam de veleidades e a 
existência se assemelha a um doce regato que caminha sem pressas 
nem escolhos para o mar, a personagem camiliana delicia-se com 
a comida e os vinhos tipicamente portugueses, fazendo imperar o 
“eu-abdómen” sobre o “eu-psique”. Estamos perante a segunda 
regra estomacal: ‘fazer prevalecer o apetite sobre os demais aspetos da vida’. 
O sexto dos Doze casamentos felizes é disso um exemplo, ao relatar-
-nos o repasto popular de uma entidade ficcional citadina que a 
dado momento decide buscar em terras de Barroso, no Minho, o 
ascetismo através de um  modus vivendi  bastante espartano. Como 
o cansaço e a fraqueza o fustigassem, procurou uma estalagem na 
localidade de Cérigo, mas apenas encontrou franqueada a porta de 
uma casa rústica. Entrou: o cheiro saído dos potes onde se prepa-
rava a refeição não lhe lisonjeava o olfato, mas regalava-o a espe-
rança de ver deles sair alguns bons nacos de presunto e uma gorda 
galinha. A mesa era uma enorme tábua sem toalha nem talheres 
e adornada a cada canto por enormes broas. Os comensais, mais 
de dez, precipitaram as mãos sobre a gamela de batatas novas e 
rolaram-nas depois no sal, o que suscitou na personagem um certo 
esgar negativo e nos outros risos sarcásticos. Não tendo outro re-
médio senão aceitar o que fora servido, qual não foi a sua surpresa 
quando o palato lhe ditou o veredito sobre a ementa, igualando-a a 
um verdadeiro manjar dos anjos. Depois veio o caldo, um soberbo 
caldo de leite com broa (outrora considerado por Abraão, Jacob, 
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Matusalém e Sara o supremo alimento), uma iguaria muito supe-
rior a qualquer finíssimo pastel de ostra confecionado no Chiado. 

Por oposição a esta simples refeição, nas casas portuguesas 
mais abastadas predominam, como já tivemos ocasião de observar, 
os pratos de carne, que avivam as “cores ricas de bom sangue” das 
personagens. Come-se frango recheado de suspiros da cozinheira, 
capão com arroz açafroado, pastéis de pombo, leitão no forno, 
anho assado com arroz, coelho com molho de vilão, salpicão com 
ervilhas, rojões de porco, almôndegas, presunto, toucinho, orelhei-
ra; o peixe e o marisco, embora menos frequentes, são igualmen-
te apreciados (Torgal, 1991). As sobremesas são renomadas, quer 
sejam constituídas por fruta – pêssegos, cerejas, peras, malápios 
(peros doces), gil-mendes (pêssego de pele branca), castanhas, fi-
gos de comadre –, ou por doces como marmelada e compotas; 
aletria, arroz doce, ovos em fio, rabanadas, leite-creme, pão-de-ló; 
biscoitos, de Avintes e de Valongo; pastéis de Santa Clara e Manjar 
Branco, de Coimbra; queijadas de Sintra. No final, como digesti-
vos, Porto, licores – de hortelã-pimenta, ou mesmo de canela – e 
jeropiga. Incontornáveis são, claro está, os vinhos como os de Se-
túbal, do Pinhão, de Bucelas (no Amor de perdição algumas preladas 
do Convento de Monchique não lhes resistem), do Cartaxo, da 
Bairrada e do Douro. Gonçalo Reis Torgal (Torgal, 1999), no seu 
artigo “Subsídios para a história da alimentação”, cita Whitaker 
Penteado a propósito das virtualidades e importância do vinho: 
“Onde a vinha não cresce, não existe civilização. Por onde passa o 
barulhento cortejo de Baco, as pessoas são melhores, os homens 
mais generosos, mais amigos uns dos outros.” “Mais do que bebi-
da, [o vinho] é filosofia, forma de conceber a vida e compreender 
o homem.”

A alusão ou o uso que se faz de determinados elementos gas-
tronómicos pode ter ainda por finalidade ‘cativar a atenção do ob-
jeto amoroso’. Em Coração, Cabeça e Estômago, o herói, na fase em 
que se encontrava em Lisboa e agia sob a influência do coração, 
escreve uma carta de vinte páginas à segunda mulher que amou, 
“[içando]-lha numa cartonagem de amêndoas, que ela, à meia-noi-
te, pendurou da janela” (CCE, p. 738); a Paula envia um cesto 
de pêssegos e um periquito; de outra vez, tentando uma conversa 
com uma menina do Porto, como esta não tivesse resposta sobre 
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assuntos de atualidade pergunta-lhe se ao menos gostava de “caldo 
de repolho com feijão branco”. Os episódios citados, em que a 
questão do gosto motiva o desejo, permitem-nos concordar com 
a interpretação avançada por Sérgio Nazar David (2010, p. 253) de 
que “Silvestre imprime ao seu relato, em alguns momentos, certa 
suspeição e ironia em relação às suas próprias escolhas”, fautoras 
do desmembramento da ilusão de Felicidade. Assim, 

“Diferentemente da edificação moral do rousseauísmo – ma-
triz hegemônica da sensibilidade romântica na França, em 
Portugal e no Brasil –, que aposta na educação do homem 
para o amor e para a cidadania, este curiosíssimo romance 
de Camilo termina por mostrar o quanto é inócua qualquer 
ação para o próprio bem, ou para o Bem do outro, enquanto 
absolutos, ignorando assim o quanto cada sujeito é sempre 
único.” (ibidem: p. 265)

Camilo não é de todo indiferentes às mudanças que, por in-
fluência de França, se iam operando nos costumes gastronómicos 
portugueses, sobretudo citadinos, e relativos de uma classe bur-
guesa pouco esclarecida, como a dos comerciantes do Porto ou 
dos brasileiros de torna-viagem, o que nos permite evocar o derra-
deiro imperativo do estômago: ‘evidenciar a ascensão social da persona-
gem’ por via financeira, sem qualquer aperfeiçoamento do carácter. 

É uma verdade incontestável que os prazeres da mesa preconi-
zam a sociabilidade, pelo que os repastos oferecidos pelo burguês 
lhe permitem exibir o lauto cardápio de novas iguarias, ou supos-
tamente novas por serem designadas na língua de Zola. No Eusébio 
Macário, Custódia, a filha de 23 anos do protagonista, está noiva do 
comendador Bento, futuro Barão do Rabaçal, nubente com o do-
bro da idade e deslumbrado com a riqueza conseguida com o ne-
gócio na localidade de Vassouras, no Brasil. O comendador relata à 
menina, com entusiasmo pantagruélico e desmerecimento de am-
bos os idiomas, através de uma longa enumeração de acepipes, um 
jantar que dera na sua casa do Poço das Patas, tendo por convivas 
o comendador Aguiar, Araújo & Filhos e o Barão de S. Torquato:

«Citava, contando pelos dedos, os pratos que vieram à mesa 
[…] Sentia não poder lembrar-se de todos […] mas não pu-
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dera esquecer o coulbach de frangos, o blanquette de galinhas à 
l’escarlate truffées, o lombo de vaca à la Macédoine, os linguados 
recheados au gratin, o magnífico pirão de mandioca, e a bela 
sopa de purée de arroz à la princesse; [lembrou ainda] que [to-
dos] [tinham dado] o cavaco pelas doçuras: […] as compotas, 
os mirlitons, o gateau royal, as omelettes soufflées à la vanille, os pãe-
zinhos de tapioca à barsileira. Custódia sentia subirem-lhe das 
profundezas do seu estômago uns apetites mordentes daque-
las cousas de “nomes pândegos”, dizia; sentia curiosidades de 
paladar, titilações nas glândulas salivares […]. Queria comer 
daquilo tudo. Era a evolução a fazer-se da futura baronesa do 
Rabaçal, gorda, pandorga, gulosa.» (EM, p. 521-522). 

O excerto exemplifica de que modo a retórica da caraterização 
contribui para a figuração ficcional do tipo, pelo que incute de ver-
dade humana a um temperamento inferior marcado por uma tara 
física, a gula, e moral, a vaidade ridícula. Na perspetiva de Coelho 
(idem, p. 135), “A rotina de existências medíocres, concentradas nos 
prazeres […] da comezaina e do vinho, transforma-se pelo dese-
jo de promoção social a todo o custo”. Contudo, Belo (2010, p. 
152) considera que a crítica social em Camilo “não é ‘sociológica’ 
nem programática ou moralista, mas sim existencial – é simultane-
amente o símbolo e o pretexto para a configuração de dramas que 
pretende humanos.”

4.

Em jeito de conclusão, verifica-se que a gastronomia, rica e 
diversificada, percorre o universo narrativo de Camilo Castelo 
Branco, contribuindo quer para desenvolvimento do seu projeto 
de representação crítica da sociedade portuguesa do século XIX, 
quer para o desenrolar da intriga, para a figuração e, em certos 
casos, para a sobrevida das personagens. 

A nossa análise permitiu-nos confirmar que os princípios aní-
micos e gastronómicos inerentes ao comportamento das ‘pessoas 
de livro’ (quantas vezes dilaceradas pela necessidade de escolha en-
tre tendências opostas) contribuíram para a emergência um campo 
antinómico, como tantos outros no conjunto da obra camiliana, 
caraterizado pela recusa ou pela anuência, consoante se tratasse de 
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um texto de características predominantemente românticas ou rea-
listas. Se o romance romântico privilegiava a emoção e o idealismo, 
a ficção realista atribuía uma atenção particular ao homem físico, 
à fisiologia dos temperamentos e à correlação entre determinismo 
cultural e determinismo fisiológico. 

Em suma, a antinomia sugerida pelo título do nosso estudo 
é passível de ser corroborada pela máxima sintetizadora aduzida 
por Silvestre da Silva em Coração, cabeça e estômago: no estômago se 
busca uma alma nova. 
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O DIÁLOGO NA LITERATURA PORTUGUESA DO 
SÉC. XIX: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

DO CORPUS

Maria Teresa Nascimento1

O meu interesse pelo estudo do diálogo começou há longos 
anos, quando Aníbal Pinto de Castro me estimulava com a sua 
orientação e ensinamentos, a escolher para campo de trabalho de 
doutoramento um domínio nunca explorado até então, de forma 
sistemática e desenvolvida, na literatura portuguesa. A tarefa, tão 
desafiadora, quanto árdua e exigente, cedo me levaria à constata-
ção de que a fortuna do género na literatura portuguesa do Re-
nascimento e Maneirismo implicaria laborar com um corpus que 
não estava ainda completamente identificado, nem analisado na 
sua especificidade genológica.  A partir de 1532, data que conside-
rámos como a da publicação do primeiro diálogo em português, 
Ropicapnefma, de João de Barros, até 1618, foram dezanove os au-
tores estudados, a maior parte dos quais, autores de textos plurais 
e de extensão bastante significativa, como Fr. Heitor Pinto, Garcia 
da Orta, D. Gaspar de Leão ou Fr. Amador Arrais.  Cedo se reve-
laria que a senda aberta por este estudo era apenas o início dum 
caminho bastante promissor que não tem parado de surpreender 
pelo florescimento contínuo de diálogos ao longo dos séculos vin-
douros. 

A escolha do diálogo como campo de pesquisa e de traba-
lho terá sempre como entrave o da falibilidade da inventariação. A 
explicitação do género ostentada nas costumadas designações de 
diálogo, colóquio, conversa, conversação, prática, palestra ou fala 
não consegue responder a todas as hipóteses de um corpus onde 
podem passar despercebidos títulos como aquele com que nos de-
paramos em Hospital do Mundo de José Daniel Rodrigues da Costa. 
Um número indeterminado de textos corre, assim, o risco de ficar 
de fora até que o acaso os faça descobrir. Acresce a esta dificuldade 
a da incorporação de alguns diálogos em periódicos, tornando a 
sua detecção menos previsível.
1 Universidade da Madeira, Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos
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Ainda assim, mesmo consciente das limitações do corpus que 
coligi até agora, e sobre o qual pairará sempre a dúvida relativa à 
sua incompletude, tornando necessárias as actualizações, quando 
um novo título se adicionar ao acervo, o desafio é estimulante. 

A publicação de dois catálogos de diálogos, o primeiro, da au-
toria de Aurelio Diaz-Toledo (2013) e o segundo, de Margarida Al-
palhão e de Isabel Barros Dias (2016) vieram constituir depois do 
estudo a que procedi em O Diálogo na Literatura Portuguesa. Renas-
cimento e Maneirismo (NASCIMENTO, 2011), um relativo avanço 
no inventário então coligido. Porque desprovido de instrumentos 
descritivos, o segundo dos catálogos causa, contudo, alguma per-
plexidade ao investigador que pretenda maiores indicações do que 
a simples listagem de títulos e de autores, estando por indicar, por 
exemplo, quando houver lugar a ela, a localização dos exemplares 
impressos ou manuscritos, em bibliotecas ou arquivos de referên-
cia, ou quando assim não acontecer, se estamos perante textos que 
foram listados por dicionaristas e cuja existência não tenha con-
seguido comprovar-se. Seja como for, a relação significativa a que 
as autoras procedem vem complementar o primeiro catálogo de 
Aurelio Diaz-Toledo, o qual não vai além do Séc. XVII. Desde 
2016, data da publicação do segundo dos catálogos, podem os in-
vestigadores contar com um inventário que chega até ao séc. XIX. 

Quase trezentos anos depois de ser conhecido o primeiro diá-
logo escrito em português, e sem que, em tão longo período tenha 
esmorecido a fortuna do género, entramos no séc. XIX, com des-
tacado fulgor, conforme o atesta o elevado número de diálogos 
que consegui rastrear até ao momento – cento e setenta - excluídas 
que foram as traduções, cuja catalogação, num outro momento, 
poderá interessar-nos para perceber que temáticas eram particu-
larmente apelativas dentro do género em questão.  O objectivo foi, 
por ora, cingirmo-nos unicamente a diálogos de autoria portugue-
sa e escritos em português. Identifiquei quatro dezenas de autores, 
mas continua ainda incerta a autoria de cerca de trinta diálogos. 
Mais de meia centena de editores testemunham a vitalidade da 
imprensa neste período. A Impressão Régia, com forte presença 
até aos primeiros trinta anos do século, leva a dianteira quanto 
ao número de publicações, sendo responsável por cerca de ¼ da 
totalidade dos diálogos catalogados em toda a centúria. Quanto 
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aos autores, é José Daniel Rodrigues da Costa o responsável pelo 
maior número de títulos – nove, repertoriados até à data, contra os 
dois de Luís de Sequeira Oliva ou de M.V.M.

Não estando ainda divulgado o inventário sistemático dos diá-
logos do séc. XIX, esta comunicação pretende traçar as principais 
constantes e limitações da recolha a que procedi, bem como for-
mular conclusões e reflexões que serão sempre provisórias, pelas 
razões que já ficaram explanadas.  De um pequeno grupo referente 
às Invasões Francesas, e não de todo o conjunto, me tinha já ocu-
pado, num artigo intitulado Ecos das Invasões Napoleónicas na produção 
literária portuguesa em diálogo (NASCIMENTO: 2009).

Se é verdade que os avanços que pode representar, por si só, 
o estabelecimento de um catálogo de diálogos, permitindo-nos, 
desde logo, perspectivar a amplitude do género, avaliando o modo 
como ele frutificou, não é menos verdade que a possibilidade de 
facultarmos elementos adicionais a essa inventariação poderá reve-
lar-se de sumo interesse para o estabelecimento de uma tipologia 
que atente em elementos como: a) Extensão dos textos; b) Cons-
telações temáticas; c) Natureza das personagens. Espaço interlocu-
tivo e enunciativo; d) Modelos genológicos.

Ficarão, assim, neste trabalho linhas possíveis de indagação as-
sentes num ou outro exemplo elucidativo.

A. EXTENSÃO DOS TEXTOS

Estamos longe da extensão de muitos dos volumosos diálogos 
com que contactámos ao longo dos séculos anteriores. Com algu-
ma regularidade, se encontram títulos no Séc. XIX que conhece-
ram um modo de divulgação em folheto, de que a Gazeta de Lisboa 
ou outros periódicos se foram fazendo arauto, com indicações que 
podem chegar a incluir menções aos preços e ao local de venda. 
Outros periódicos ainda, como o Telegrafo Portuguez serviram de 
veículo de divulgação a alguns diálogos2.

 A quase simultaneidade entre as matérias emergentes no pa-
norama histórico-social da época e a redacção dos diálogos – ve-
jam-se os três anos de 1808 a 1811, correspondentes ao conjunto 
2 Cf. Extracto de um folheto intitulado pequeno Cathecismo para uso do Povo 
Francez, impresso ultimamente em Paris, Telegrafo Português, nº 48, 1814.



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1211

sobre as invasões francesas – precisaria de um modo de produção 
e de transmissão célere e abrangente. O inimigo estava em Portu-
gal e era preciso combatê-lo. Pela palavra, também. 

Atente-se nos seguintes diálogos, por exemplo:  Perfídia ou po-
lítica infernal: diálogo entre Lucifer e Bonaparte (ANÓNIMO, 1808), 
cuja extensão se cinge às catorze páginas; às dezasseis em  Cartilha 
napoleonica ou instrucções machiavelico-vandalicas : dialogo entre Napoleão, 
e hum mouro saletino (ANÓNIMO,  1808)3; às vinte e uma, em Diá-
logo entre Brága e o Porto (Anónimo, 1809). A publicação em folheto 
viabilizaria ainda a sua saída em formato seriado, o que acontece 
com Hospital do Mundo (COSTA, 1805), cujos folhetos numerados 
de 1 a 12, acompanham a sucessividade dos meses do ano.  O in-
ventário que coligi conta com um número reduzido de textos em 
formato livro que, ainda assim, não são de grande extensão, como 
acontece com o Diálogo sobre o Destino de Portugal ou Parábola VIII 
Acrescentada ao Portugal Regenerado ( D. C. N. PUBLICOLA, 1821) 4, 
que não atinge as cinquenta páginas, ou com  alguns compêndios 
didácticos, também em  forma dialogada. Sem falar destes últimos, 
porque diversos no propósito e no público visado, as maiores vir-
tualidades dialécticas associadas a diálogos mais longos são um 
dado a considerar.

B. CONSTELAÇÕES TEMÁTICAS

Foram identificados conjuntos coesos, inspirados por preocu-
pações comuns. Defini três grupos maiores de diálogos: de carác-
ter político, moralizante ou religioso e didáctico.

Dentro da primeira categoria, isolei cinco grupos:  Invasões 
Francesas; presença da Corte no Brasil; dissensões entre corcun-
das e liberais; formação cívico-política e a polémica sebastianista.

Os diálogos de temática política são predominantes em todo 
este século, com o diálogo a dedicar especial atenção ao período 
das Invasões Francesas e a transformar-se num veículo de resistên-
cia ao invasor, mas igualmente de inquietude perante a ameaça à 
soberania portuguesa que pode representar o acolher-se à protec-

3 Este folheto tem como indicação de autor a de “Um Português de todos os quatro 
costados”. 
4 D.C.N. Publicola é o pseudónimo de Manoel Borges Carneiro.
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ção inglesa.  A palavra, por via do diálogo, torna-se instrumento 
de luta, faça-se ela pelo riso, pela denúncia das iniquidades ou pela 
demonstração da errada ideologia jacobinista que a alguns portu-
gueses possa seduzir. Entre 1807 e 1811, a produção de diálogos 
orientados por estes princípios é significativa. A partir de 1811, 
não havendo mais razão para a existência deste núcleo temático, 
ele extingue-se, mas o sentimento de orfandade criado pela partida 
de D. João VI para o Brasil encontra agora o momento ideal para a 
sua expressão. A Corte partira para o Brasil, e por lá ficara, e o diá-
logo uma vez mais entende fazer-se porta-voz dos descontentes, a 
quem preocupa o estado actual de Portugal “misérrima colónia do 
Novo Mundo” (D. C. N. PUBLICOLA, 1821,  p. 9) e a sua posição 
relativamente ao Brasil. 

De maior longevidade se afiguram as disputas entre liberais e 
absolutistas, com um número importante de diálogos entre 1818 e 
1834. De aparecimento intermitente, mas em quantidade bastante 
menor serão os diálogos alusivos ao mito sebastianista.

Há ainda uma clara preocupação com a formação cívico-polí-
tica do homem do séc. XIX, junto de quem o diálogo assume uma 
tarefa pedagógica. A título de exemplo, refiro o Dialogo instructivo 
em que se explicão os fundamentos de huma constituição e a divisão das auto-
ridades que a formão, e executão (Anónimo, 1821).

O diálogo deste século é ainda testemunho da continuidade de 
uma prática de instrução escolar, seja a que se transmite através 
de várias reedições do século XVIII, sobretudo as destinadas às 
Escolas da Congregação do Oratório, seja a que vem a lume com 
novos títulos, como o Diálogo ortográfico da língua portuguesa com refle-
xões e notas sobre as diferentes opiniões dos ortógrafos (BARKER: 1843).

O diálogo religioso, de forte presença em séculos passados, 
fica confinado a um espaço residual. 
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C. NATUREZA DAS PERSONAGENS. ESPAÇO INTERLO-
CUTIVO E ENUNCIATIVO

O estudo do número de personagens relativo a cada um dos 
diálogos pode revelar-se um instrumento de análise profícuo para 
a observação do agenciamento das falas, maioritariamente travadas 
entre dois interlocutores. Situações raras são as que se encontram 
no Dialogo entre as principaes personagens Francezas, no Banquete dado 
a bordo d’ Amavel por Junot. No Dia 27 de Setembro de 1808 (L.S.O., 
1808), com um número bastante alargado de convivas. 

As questões que poderemos ter em linha de conta numa carac-
terização que se pretenda fazer relativamente aos diálogos deste 
século ou de outro são as seguintes:

Compete a algum dos interlocutores exercer o papel dominan-
te no discurso? Existe um equilíbrio na tomada de palavra? Tende 
o diálogo para o monologismo ou, pelo contrário, assistimos a 
uma partilha regular do espaço discursivo por parte das persona-
gens, sendo dada oportunidade a cada uma delas de expressar o 
seu ponto de vista? De que modo procede a argumentação?

A observação levada a efeito a propósito da extensão dos di-
versos diálogos no século em apreço serve-nos agora para concluir 
que muito mais raramente tenderá o diálogo para o monologis-
mo. Dificilmente, em textos de reduzida dimensão, haveria lugar 
para as longas tiradas discursivas a que alguns diálogos do passado 
nos tinham habituado.  Importará, contudo, ponderar a hipótese 
de que uma partilha mais equilibrada seja o reflexo das mutações 
sociais do século, porque o diálogo do século XIX é um diálogo 
enraizado no seu tempo. E interessará inventariar no corpus deste 
século que novos protagonistas são chamados ao espaço interlo-
cutivo.

Quem são as personagens que lhe dão voz? Personagens his-
tóricas como Bonaparte e os seus generais irrompem no diálogo, 
aniquilando-se a eles próprios pelas tensões que os dividem ou 
denunciando-se pelos laços infernais que tecem com as figuras 
demoníacas,  (ANÓNIMO, A Confissão de Bonaparte, e a satisfação 
que toma ao Diabo por não auxiliar os seus exércitos é um  Dialogo travado 
entre Lucifer, Barraz, e Bonaparte, 1811); representações sociais e ide-
ológicas de partidistas, jacobinos, corcundas e liberais, soldados, 
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pedreiros-livres, operários, patriotas; personagens alegóricas, acor-
dadas das trevas demoníacas ou arrancadas à morte; personagens 
significativas da relação magistral em contexto didáctico.

Como se constata, o diálogo neste século convoca novos agen-
tes, sem deixar de lado algumas práticas anteriores que confirmam 
uma tradição que se mantém viva ainda, como adiante melhor se 
compreenderá.

Uma caracterização que se pretenda relativamente ao panora-
ma do diálogo passará, forçosamente, pela verificação das diversas 
hipóteses enunciativas. Dispõe ou não o diálogo duma entidade a 
quem cabe a sua apresentação ou gestão? Confirmada a sua exis-
tência, qual o seu papel? Fica ele reservado à direcção das zonas 
liminares do texto, como os proémios, se os houver? Ou teremos 
uma entidade a quem cabe assegurar a cedência da palavra ao lon-
go de todo o diálogo, se não mesmo a possibilidade de lhe compe-
tir a transmissão de fragmentos narrativos?

Recordamos, então, com base em vários dos teorizadores do 
diálogo três modalidades possíveis: a mimética, a narrativa e a mis-
ta (NASCIMENTO: 2011, p. 373-390) que poderemos inquirir 
percorrendo os diversos catálogos. Parece possível concluir desde 
já que o diálogo português de oitocentos privilegia a forma mi-
mética. 

D. MODELOS GENOLÓGICOS

Não fará já sentido num século como aquele que estudamos, 
o cultivo do diálogo por razões que radicassem essencialmente na 
imitação de modelos greco-latinos. Nem esta razão teria sido, aliás, 
a que ditou desde o início o alargamento do género à cobertura 
de um tão vasto conjunto de matérias. Foram a sua ductilidade, as 
suas capacidades ao nível da transmissão do pensamento e dos co-
nhecimentos que fizeram dele um género de grande longevidade. 

O diálogo português do séc. XIX já não precisa de invocar 
as suas raízes clássicas. O género já não carece de fundamenta-
ção para a sua existência, devidamente provadas que estão as suas 
virtudes. Despojado do aparato citacional erudito, longe da pre-
ceptística renascentista que revestira a sua existência primeira, está 
preparado para se oferecer a uma sociedade que se vai democra-
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tizando até no próprio uso da palavra. Implicita ou explicitamen-
te, contudo, os diálogos do séc. XIX revelam na sua tessitura as 
marcas de uma tradição assente em três autores paradigmáticos: 
Platão, Cícero e Luciano. Se no Renascimento, por razões prova-
velmente atinentes ao decoro, haviam sido preteridos os diálogos 
lucianescos – a Ropicapnefma, de João de Barros, tendo sido a única 
fazer-se eco do autor de Samósata -  agora, no Séc. XIX, vários dos 
diálogos são-lhe devedores, de modo evidente, como sejam todos 
aqueles que se filiam na tradição do Diálogo dos Mortos: Diálogo 
entre Dous Mortos, ou Entretenimento entre dous Soldados que morreram na 
Batalha do Buçaco, um Inglês e Outro Francês, da autoria de M. V. M. ou 
Diálogo dos Mortos. Interlocutores Padre Macedo; Padre Amaro, da autoria 
de Marques Pinto Soares Vaz Preto. Mas também a sátira, a derisão 
que anima grande parte dos diálogos do séc. XIX reenvia inevita-
velmente para Luciano, com particular relevância no conjunto de 
diálogos respeitantes às Invasões Francesas. 

De qualquer maneira, a citação explícita dos modelos greco-la-
tinos no Séc. XIX pode bem ser uma ocasião única, como a que 
se depara no diálogo O Fiado Descosido (MACHADO, 1827). Desde 
logo, é a evocação de Cévola e Lélio do De Amicitia que assoma 
ao diálogo do autor português, quando assim nomeia as suas per-
sonagens, mantendo entre elas os mesmos traços de amizade que 
uniam as outras do Arpinate, depois, é a própria reivindicação da 
forma do diálogo que se faz à custa dos modelos greco-latinos e 
lusos: 

“Este método é o que adoptara, os homens mais sábios, 
como o meio mais eficaz de ensinarem as suas doutrinas. De 
Diálogos se serviu o grande Platão em Atenas para combater 
os vícios da Grécia, sua Pátria e ensinar-lhes as verdades mais 
importantes à vida e à sociedade humana. O mesmo fez Cíce-
ro em Roma. O mesmo fizeram em Portugal os Sábios Mes-
tres da Língua Fr. Heitor Pinto e Fr. Amador Arrais.”(MA-
CHADO, 1827, nº 4, p.1)

De resto, o modo abrupto com que se iniciam os diálogos, por 
via de regra, tem mais a ver com o encontro fortuito das persona-
gens de Platão num qualquer ponto da cidade do que com a pre-
paração cuidada que preside ao início da conversação ciceroniana.
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E a partição que alguns dos diálogos portugueses observam 
neste período, parece mais ditada por razões editoriais consentâ-
neas com a natureza do suporte – folheto ou periódico – do que 
propriamente com a transição de tempo, lugar ou matéria. Ressal-
va especial é a constituída pela singular sucessão dos pratos cons-
titutivos do banquete, e, consequentemente das partes do diálogo, 
no já citado texto de L.S.O., a bordo da Amável. (L.S.O., 1808). A 
Primeira Parte compreende a Sopa de Pão, Vaca Cozida, Feijões 
com Cebola, Prato de Camarões. A Segunda Parte e “Segunda Co-
berta” é a que inclui Cavala Frita, Empadinhas de Carneiro e após 
a Sobremesa, constituída por Uvas, Queijo e Nozes e o Prato de 
Palitos, segue-se o Café de Cevada.

Em jeito de síntese, posso afirmar que o diálogo português 
assume, de maneira ecléctica e desigual, o contributo do diálogo 
greco-latino, veiculado através de Cícero, mas com uma dívida 
acentuada a Luciano, agora no séc. XIX.

CONCLUSÃO

Depois de no Séc. XVIII se ter assistido à emergência de um 
conjunto de textos que, determinado pelo movimento filosófico 
das luzes ou Iluminismo, colocava o diálogo ao serviço da instru-
ção, vemos agora como no Séc. XIX, primeiro, o contexto das 
Invasões Francesas, depois a situação dúbia da soberania portu-
guesa criada com a manutenção da Corte no Brasil e, finalmente, 
as dissidências entre corcundas e liberais constituíam terreno fértil 
para o prosseguimento do género que não esquecera as suas po-
tencialidades comunicativas.

A fortuna do género na Literatura Portuguesa é inegável, desde 
o seu aparecimento, sendo especialmente significativo o número 
de testemunhos impressos encontrados até ao final do Séc. XIX. 
A conhecida ductilidade do género, que propiciava a sua utilização 
em várias situações de convivialidade ou de antagonismo reais ou 
simulados, foi acompanhando o curso do tempo e o pulsar das 
suas gentes de quem se ia fazendo mais próximo, posto ao serviço 
da expressão ideológica, da transmissão de um saber ou de uma 
moral. A opção pelo diálogo continua a demonstrar, no Séc. XIX, 
extrema vitalidade, numa dinâmica sincrónica em que se intersec-
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cionam vozes de interlocutores, mas também as de uma temporali-
dade inerente à continuidade do género, quando considerada a sua 
própria matriz greco-latina.

A reflexão aqui apresentada é apenas panorâmica relativamen-
te aos diálogos deste período. Até ao momento da divulgação do 
catálogo, a inclusão de um ou outro título mais pode ainda vir a 
ocorrer. Conto precisar melhor ainda alguns dos temas, mas temo 
não conseguir desvendar a autoria de muitos dos textos.  

Ultrapassada a fase do catálogo, uma edição que reunisse a to-
talidade dos diálogos, seria o desejável, evitando a dispersão do 
acervo.
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HERÓIS LENDÁRIOS E FIGURAS HISTÓRICAS DO 
IMAGINÁRIO PORTUGUÊS NA OBRA DE ARIANO 

SUASSUNA

Mariângela Monsores Furtado Capuano1

INTRODUÇÃO

Ainda que a Idade Média, no sentido cronológico, não tenha 
existido no Brasil, não se pode negar que o nosso país é indireta-
mente produto dela. Quando os portugueses aqui chegaram, no 
fim do século XV, os valores, os costumes e a cultura dominantes 
em seu país de origem ainda obedeciam ao padrão medieval. Fo-
mos concebidos na Idade Moderna, contudo nossos colonizado-
res foram criados e educados nos valores medievais.

Luis Weckmann, estudioso mexicano, afirma o seguinte a res-
peito da chegada dos europeus à América: “lós primeros europeos 
que llegaron a América – los portugueses incluidos – contempla-
ron el Nuevo Mundo a través de antiparras medievales y llevaban 
en su equipaje todas las ideas y leyendas que el Medievo había 
propagado con efusión” (WECKMANN, 1993, p. 24). 

A partir das considerações apresentadas, entende-se por que se 
afirma que o Brasil recebeu, nos primeiros tempos de sua coloni-
zação, valores e costumes medievais, que estão claramente preser-
vados na cultura brasileira, principalmente na nordestina.

A matéria cavaleiresca, na Europa, foi bastante reproduzida 
em livros, desde fins do século XV, até as primeiras décadas do 
XVII. Já no início da colonização do Brasil, em meados do XVI, 
havia várias oficinas, na Espanha, onde livros eram impressos e 
várias narrativas eram editadas também em folhetos de cordel. 

Certamente, na bagagem dos primeiros colonizadores, tais pu-
blicações chegaram até o Brasil e aqui encontraram terreno fértil. 
É claro que, inicialmente, a população alfabetizada dos nativos e 
dos miscigenados da colônia era uma minoria. Sendo assim, a di-
1 Doutora em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Professora aposentada do Departamento de Português do Colégio Pedro II.
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fusão da matéria cavaleiresca, provavelmente, deu-se muito mais 
através da propagação oral que pela leitura direta das publicações 
que porventura aqui chegassem. 

De acordo com Ligia Vassallo, a cultura europeia chegou à 
América “oralmente e por escrito, embora só haja referências in-
diretas sobre as manifestações literárias dos primeiros séculos da 
colonização. No entanto, pode ser confirmada através da tradição 
que se manteve praticamente inalterada” (VASSALLO, 1993, p. 
69).

Uma das novelas de cavalaria mais populares em Portugal foi 
A Demanda do Santo Graal. A Demanda portuguesa é originada do 
códice 2594 da Biblioteca Nacional de Viena, composta entre 1230 
e 1240, possivelmente traduzida entre 1400 e 1438 de um original 
francês, hoje desaparecido (MONGELLI, 1992, p. 55). O Graal 
penetrou no imaginário popular como o vaso sagrado onde José 
de Arimateia colheu o sangue de Cristo após sua descida da cruz. 
Tal relíquia é capaz de oferecer vários benefícios, físicos e espiritu-
ais, àqueles que dele consigam usufruir, por meio de provações e 
de obstáculos vencidos (MONGELLI, 2011, p. 165).

No Romanceiro popular do Nordeste, não é muito comum 
encontrar episódios atualizados da Demanda; no entanto, há, por 
exemplo, “A História de D. Genebra”, texto inspirado na Rainha 
Guinevere, esposa do rei Artur, reescrita pelo cordelista João Mar-
tins de Ataíde (BATISTA, 1973, p. 400, 408). Caso diferente ocor-
re com as aventuras de Carlos Magno e os Doze Pares de França, 
que foram largamente recontadas por diversos cordelistas nordes-
tinos (BATISTA, 1973, p. 397, 403,404).

Segundo Luis Weckmann, o “espíritu de la caballería” per-
meou os primeiros capítulos da conquista e colonização do Brasil, 
na medida em que foram vistos como uma espécie de épica, cujo 
objetivo era aumentar a honra e a glória do rei de Portugal. O es-
tudioso informa também que os primeiros exploradores do litoral 
brasileiro eram de origem nobre, como o foram também os pri-
meiros donatários das capitanias hereditárias. Até mesmo os exila-
dos eram fidalgos cavaleiros ou, ao menos, fidalgos escudeiros. Os 
recém-chegados, que pertenciam à alta nobreza, traziam consigo 
um séquito, incluindo entre outros dependentes, pajens e valetes, 
e tais nobres faziam questão de serem chamados por “Dom”, que 
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no século XVI, equivalia a senhor.
Essa nova nobreza representada pelos ricos senhores de en-

genho, com sua herança medieval, recriou, principalmente em 
Pernambuco e na Bahia, e em outras capitanias, a atmosfera da 
sociedade ibérica com seus exercícios cavaleirescos:

[...] o manejo com destreza dos corcéis, a familiaridade com 
armas e armaduras, os exercícios equestres (escaramuças, jo-
gos de bambus e de argolas, jogos de ataque com ‘rejón’ para 
ferir touros) foram trazidos da velha Europa medieval à colô-
nia nascente, ao lado de cantos, danças e outros divertimen-
tos, e da inclinação pela leitura de novelas de cavalaria [...], 
tradições e costumes que deixaram raízes profundas, sobre-
tudo – porém não exclusivamente – no Nordeste brasileiro, 
onde seguem sendo a experiência cotidiana. (WECKMANN, 
1993, p. 116-117)2.

As novelas de cavalaria exerceram profunda influência na con-
duta dos conquistadores portugueses e espanhóis no início do sé-
culo XVI:

Eugênio de Castro nos relata como expedicionários de 1531-
1533, os irmãos Souza e seus companheiros, tomaram ânimo 
quando encaravam os perigos do mar e dos selvagens que 
encontravam nas rochosas costas brasileiras, lendo em voz 
alta fragmentos de poesia e de prosas épicas, incluindo pas-
sagens inteiras do Amadis de Gaula, novela de cavalaria que na 
época havia alcançado fama e popularidade. (WECKMANN, 
1993, p. 123).3

Não foi apenas o Amadis4 a única novela do gênero que esteve 
ao alcance dos cavaleiros portugueses. Havia muitas outras que 
eram lidas também, incluindo o Floramente, de Jeronymo Lopes, o 
Palmerim de Inglaterra, de Morais, e a História de Lamentor e Bimnarder, 

2 Tradução própria.
3 Tradução própria.
4 De acordo com o estudioso mexicano, o Amadis foi muito lido no Brasil, no 
início da colonização, mais intensamente na região de Pernambuco. Alguns de seus 
personagens aparecem em muitas das narrativas desse período (WECKMANN, 
1993, p. 123).



1222

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

de Bernardim Ribeiro (WECKMANN, 1993, p. 123). 
Weckmann acrescenta que foi necessário bastante tempo para 

que os colonizadores desacreditassem das lendas medievais de lu-
gares e seres fabulosos que povoavam os romances lidos. O gosto 
pelas novelas anacrônicas foi abalado a partir de Cervantes, com o 
D. Quixote, que apontou o ridículo dessa crença (WECKMANN, 
1993, p. 123).

RELAÇÕES ENTRE O ROMANCE D’A PEDRA DO REINO E 
A MATÉRIA CAVALEIRESCA

O objetivo desse trabalho é examinar o diálogo estabelecido 
entre a obra de Ariano Suassuna (O Romance d’A Pedra do Reino) e 
textos representativos da tradição literária portuguesa, mais pro-
priamente os que remontam ao medievo. Para isso, será feito um 
recorte nas relações que o romance trava com a matéria cavalei-
resca.

O Romance d’A Pedra do Reino apresenta claramente uma relação 
intertextual com as novelas de cavalaria medievais, principalmen-
te com a Demanda do Santo Graal. O personagem-narrador do ro-
mance deseja escrever uma epopeia do povo sertanejo e, para isso, 
revela os recursos de que se valerá para a construção de seu texto, 
explicitando os elementos que nele serão utilizados.

Com relação às novelas de cavalaria, há alusões claras, como as 
referências, por exemplo, a um Donzel do Cavalo Branco, Sinésio, 
O Alumioso. O próprio Livro V da obra se chama “A Demanda 
do Sangral” – um Graal ligado à ideia de sangue pela substituição 
de Santo Graal por Sangral; e a estrutura em episódios das novelas, 
que inclusive fixa na escrita a tradição oral nordestina dos cordéis 
e a dos romanceiros5, também transmitidos oralmente durante a 
Idade Média. A busca do jovem Sinésio (personagem comparável 
ao cavaleiro Galaaz) pelo tesouro deixado por seu pai, Dom Pe-
dro Sebastião Garcia-Barreto, o Rei Degolado do sertão do Cariri, 
remete-nos à busca dos cavaleiros da Távola Redonda ao Santo 
Graal.

5 Os romanceiros são compilações de romances que são composições poéticas 
luso-espanholas de caráter épico e lírico, anônimas e transmitidas oralmente, no 
período medieval (MOISÉS, 2004, p. 406). 
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No romance, Suassuna retoma da novela medieval, além dos 
elementos já referidos, há outros aspectos, lembrados por Maria 
do Amparo Maleval (2008, p. 189-190), como a Besta Bruzacã 
(SUASSUNA, 2006, p. 402), animal monstruoso que ameaça os 
sertanejos, comparável à Besta Ladrador6 da novela medieval. Ou-
tro aspecto lembrado pela pesquisadora refere-se ao misticismo 
que aproxima as duas obras, ambas apresentando a ação princi-
pal iniciada em “vésperas de pentecostes” (SUASSUNA, 2006, p. 
358). É nesta data que aparecem, na Demanda, Galaaz, o cavaleiro 
predestinado a encontrar o Graal, e n’A Pedra do Reino, Sinésio, 
o Príncipe-do-Cavalo-Branco, aquele que virá salvar os pobres – 
como o D. Sebastião ressurgido (MALEVAL, 2008, p. 189-190) 
– que restaurará o reino de seu pai, o rei degolado, dando início à 
desaventurada “Demanda do Sangral”.

Com relação à estrutura do romance, em vez de cantos, há fo-
lhetos7, o que remete a uma estrutura clássica – como os cantos de 
um poema épico, as partes são independentes, mas mantêm uma 
unidade entre si – adaptada à realidade cultural sertaneja. Neles 
surgem as aventuras cavaleirescas – ou “cavalarianas”, como o nar-
rador costuma nomear –, em que o ideal de cavaleiro medieval é 
reapresentado nos personagens. Todos exibem uma grandiosidade 
alegorizada e, ao mesmo tempo, compõem descrições e argumen-
tações jocosas e grotescas. O narrador, inclusive, se diz consciente 
de que, ao contar a história, deve-se valorizar o que pode ser visto 
como elevado, provavelmente como fizeram os próprios autores 
medievais ou mesmo os clássicos.

Um exame cuidadoso da obra de Suassuna revela sua intenção 
em A Pedra do Reino de recuperar o folclore nordestino, tecendo 
mitos e lendas disseminados pelo sertão, à maneira de um rapso-
do medieval (MOISÉS, 2001, p. 2). Dessa forma, fica claro que 
o escritor paraibano se utiliza de mitos e lendas comparáveis aos 
da tradição literária clássica e das novelas de cavalaria como uma 
maneira de mostrar como esse arcabouço cultural, além de estar 
6 A Besta Ladrador é um monstro híbrido que trazia atrás de si cães que ladravam. 
Era perseguido pelo cavaleiro pagão Palamades e considerado uma das três 
maravilhas de Logres (NUNES, 2005, p. 527).
7 Suassuna, no posfácio ao livro O Rei degolado ao Sol da Onça Caetana (1977), 
afirma que a escolha em dividir os livros em folhetos, em vez de capítulos, foi 
uma homenagem aos folhetos do Romanceiro do Nordeste, sua principal fonte de 
inspiração (SUASSUNA, 1977, p. 128).
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presente em várias produções literárias nacionais, aparece forte-
mente em nossa cultura popular. 

No excerto a seguir, destacado do romance em estudo, eviden-
ciam-se referências claras à matéria cavaleiresca, principalmente 
aos elementos presentes em especial n’A Demanda do Santo Graal. 
Há também alusões a personagens românticos de José de Alencar, 
que em O Guarani e em muitas outras obras do escritor cearense, 
seriam os representantes de uma possível Idade Média anacrônica, 
que aqui no Brasil se encontra nas mentalidades8. 

– O que é importante eu quero que me digam é o seguinte: 
o nome é Peri, Perival ou Persival? Dom Antonio Mariz, o 
homem do livro que Quaderna me emprestou, é o mesmo 
Dom Antônio, Prior do Crato? Onde foi a Demanda do San-
gral, feita por Dom Antonio Galarraz e Perival? Foi no Crato, 
perto do Juazeiro de Padre Cícero e terra do Prior do Crato, 
ou foi aqui no Cariri, na Espinhara, no Pajeú, no Seridó, entre 
o mar do Rio Grande do Norte e o sertão do Rio São Fran-
cisco? (SUASSUNA, 2006, p. 709).

No trecho destacado, evidenciam-se elementos da cultura li-
terária romântica do Brasil, misturados aos da novela de cavala-
ria medieval, revelando como tais traços estão marcados no ima-
ginário popular e, por conseguinte, de que maneira são por ele 
eternizados em sua produção cultural. É através de documentos 
literários e artísticos, de documentos do imaginário, segundo Le 
Goff, que a história das mentalidades se alimenta (LE GOFF,1976, 
p. 16).

O cantador do romance recita os versos populares que reto-
mam elementos da novela medieval: 

São cento e cinqüenta Homens
à procura do Sangral,
rubi vermelho do Sangue
na esmeralda do Grial!
De todos os Cavaleiros
que o puderam avistar,
tem um ruim, que é Dom Galvão,

8 Conceito desenvolvido por Jacques Le Goff  em seu texto “As mentalidades”, in: 
LE GOFF & NORA, 1976, p. 68-83.
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sangue negro e luz do Mal.

Este monta um Corcel negro
que tem nome de Punhal
e deseja, como os outros
apossar-se do Sangral (SUASSUNA, 2006, p. 709 – 710).

As estrofes apresentadas apontam elementos verificáveis n’A 
Demanda. Galvão é o cavaleiro que, ao partir em busca do cálice 
sagrado, contrariando as ordens do Rei Artur, trará a todos um 
grande mal.

Todos viram esse Cálice
mas só um o reverá.
É nosso Prinspe sagrado:
Seu nome, quem saberá?
é Sinésio? É Galarraz?
Sebastião? Persival? (SUASSUNA, 2006, p. 710).

Nessa estrofe, o cavaleiro Galaaz de A Demanda é apontado 
como um príncipe e associado à figura de Sinésio, personagem de 
A Pedra do Reino que voltou a Taperoá, depois de ter sido conside-
rado morto, para vingar a morte de seu pai e reclamar a coroa que 
era sua por direito. Note-se a confusão com personagens como 
D. Sebastião, rei desaparecido de Portugal, e o cavaleiro Persival, 
também d’A Demanda.

Fica clara aí a intenção do autor do romance em ressaltar como 
elementos míticos fazem parte do imaginário nordestino e nele se 
misturam, sem a separação de tempo e espaço. De acordo com Le 
Goff, “a história das mentalidades deve distinguir-se da história 
das idéias [...]”; o que permanece não são as ideias puras de um 
pensador, por exemplo, ou costumes fielmente reproduzidos de 
um momento histórico, mas “nebulosas mentais, das quais ecos 
deformados de suas doutrinas, trechos empobrecidos, palavras 
malogradas sem contexto tiveram importância” (LE GOFF, 1976, 
p. 78). 

No romance sertanejo destacado, as marcas da cultura trazida 
pelos europeus aparecem adaptadas ao local onde estão sendo re-
fundidos.
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[...]
E um dia, junto a uma Pedra
- a Rocha do Escalará – 
Dom Galvão ataca o Príncipe
e este o consegue matar.
[...].
Desde então, ferve em dois sangues:
Sol do bem e luz do Mal.
Desde então tem dois Cavalos
e os dois passa a cavalgar:
Monta em Tremedal de dia
E, de noite, no Punhal,
monta o branco sob o Sol
e o negro sob o Luar (SUASSUNA, 2006, p. 710 – 711).

Nas estrofes acima, há um confronto entre o cavaleiro Galaaz 
e o cavaleiro Galvão, retratado como a encarnação do mal. Neste 
romance, Galaaz mata Galvão e se apodera do seu cavalo, o que 
não acontece n’A Demanda. Na novela medieval, Galvão tenta pre-
judicar várias vezes Galaaz, que o fere quase mortalmente sem 
saber que era a ele que estava ferindo.

Utilizando as palavras de Mário Martins, “[...] como profeti-
zou a donzela Laida na versão portuguesa, grande mal fez ele aos 
cavaleiros da Távola Redonda. Contudo, sobreviveu ao cavaleiro 
número um da Demanda, Galaaz” (MARTINS, 1977, np).

Quem, agora, gosta dele?
Que mulher o quererá?
A Dama dos olhos verdes,
a cansada de sonhar!
[...]
O certo é que se encantaram,
na Terra do Alumiar,
cavalos e Cavaleiros
que buscavam o Sangral,
e o Prinspe ardente do Sol,
e a Dama e garça do Mar!” (SUASSUNA, 2006, p. 711-712).

Ainda recorrendo ao estudo de Mário Martins, “isto é a De-
manda do Santo Graal, pura, traduzida em sebastianismo sertanejo 
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e com a tendência maniqueísta a aflorar, aqui e além, no livro de 
Suassuna” (MARTINS, 1977, np).

Nas estrofes do romance apresentado, o cavaleiro serve a uma 
dama, o que não se sucede com Galaaz, que se mantém casto e 
puro para ser digno de conquistar o Graal. Nesse caso, a versão 
nordestina retrata o cavaleiro Sinésio como qualquer outro cava-
leiro d’A Demanda ou de outra novela de cavalaria. 

No romance sertanejo em versos, evidencia-se, pois, a estraté-
gia de Suassuna de colocar na boca de personagens ligados à cul-
tura popular sertaneja elementos que pertencem à matriz europeia 
que aqui se fixou, transfigurados pelo colorido local. A imagem 
dos cavaleiros, por exemplo, não é apresentada com sua indumen-
tária medieval, mas com armaduras de couro, chapéus e esporas, 
vestimentas típicas dos jagunços sertanejos; e o local onde é am-
bientada a aventura é o próprio sertão.

Ao construir a obra, Suassuna claramente se inspirou nas anti-
gas canções de gesta e nos “romances” que as resumem e simpli-
ficam, além dos panegíricos, todos muito comuns na Idade Média. 
Tais tipos de narrativa tinham como objetivo cantar os feitos de 
um determinado herói e, geralmente, eram escritos ou encomen-
dados por alguém que o venerava e que desejava eternizá-lo. A 
principal intenção de se fazer um poema que exaltasse os feitos de 
alguém era manter o falecido presente através de palavras.

O narrador-personagem do romance de Suassuna, numa ten-
tativa extemporânea de glorificar seu passado, com vistas a fixar 
sua ascendência e sua descendência como as da verdadeira família 
real brasileira, pretende escrever para isso um poema épico que se 
aproxima das canções de gesta e dos “romances” tardo-medievos.

Os conteúdos culturais dessa matéria medieval, trazida pelos 
colonizadores, para o Brasil, estão presentes, de forma marcante, 
na cultura sertaneja nordestina e são, igualmente, em grande parte, 
de matriz profana. São frutos das histórias que os colonizadores 
ouviam dos seus antepassados e que aqui reproduziram através 
de narrativas orais ou até mesmo de rimances e canções. Há que se 
lembrar também de que os jesuítas foram responsáveis por muitos 
dados culturais trazidos ao Brasil, na época colonial.

Decorre disso, portanto, a semelhança entre os trovadores me-
dievais e os cantadores do Nordeste brasileiro, que, por meio do 
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canto e da declamação, eternizam as histórias e os grandes feitos 
da terra e perpetuam os gêneros medievais, em seus cordéis.

Na obra de Suassuna, o narrador, subvertendo as regras de 
construção dos panegíricos da Idade Média, cria, ele próprio, o 
seu. Quaderna, picarescamente, revela aos seus interlocutores que 
o seu panegírico, ainda que obedeça a toda uma retórica de cons-
trução textual, com todos os elementos que lhe são peculiares, tal-
vez, por ser transposto a outro tempo e espaço, somente pode ser 
escrito e considerado pela via da ironia e do grotesco. É por isso 
que o narrador enfatiza aos seus leitores que toda a sua história, e 
também tudo o que é história, é fruto de construção, de arranjos 
de ideias e disposições que atendam a um objetivo.

O objetivo de Quaderna, ao escrever sobre si e sua ascendên-
cia, é registrar, através de um texto construído aos moldes das can-
ções de gesta e dos rimances que delas se originaram, a memória da 
cultura sertaneja que, se não teve reis, rainhas e cavaleiros na rea-
lidade, pelo menos os teriam materializados no universo literário. 
Então, por que não transformar em personagens idealizados os 
simples sertanejos? A verdade factual não é a coisa mais importan-
te. Na sua ótica, o que importa é o que se constrói a partir dela. To-
dos os fatos narrados por ele não eram irreais, contudo ganharam 
uma nova roupagem, um novo colorido, pois, afinal, é também da 
realidade chã que saem as grandes aventuras, os grandes heróis que 
são eternizados e se transformam em símbolo de um povo.

O MITO SEBASTIANISTA

Além da clara retomada no romance de Suassuna da matéria 
cavaleiresca, um ponto importante na história de Portugal, o mito 
sebastianista, é amplamente discutido na obra, tanto no episódio 
em que o romance se inspira, como na criação de personagens re-
dentores que chegam milagrosamente para livrar o povo da opres-
são em que se encontram. 

Mário Martins, no trabalho anteriormente citado, lembra que 
“[...] quando falamos Del-rei D. Sebastião, também pensamos em 
Galaaz, ‘o rapaz do cavalo branco’” (MARTINS, 1977, np). 

Um mapeamento da obra como um todo revela tais presenças 
marcantes, uma vez que são parte da tradição cultural nordestina. 
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No romance, a figura de Sinésio revive o mito do herói prometido 
que retorna para redimir o seu povo. Isto se evidencia na passagem 
a seguir: 

Até aquele dia, ambos tinham como certa a morte de Siné-
sio. Agora, de repente, daquela maneira miraculosa, aparecia 
o Mancebo ressuscitado, para reivindicar seus direitos à he-
rança e à vingança do Pai. Sim, porque essa era a opinião 
unânime do Povo: chegara o justiceiro, o vingador esperado 
(SUASSUNA, 2006, p. 594).

A figura de Sinésio aproxima-se do herói da tradição ocidental. 
É o prometido, aquele que virá vingar e salvar o povo da opressão 
e da miséria em que vive, revivendo um mito presente em várias 
culturas e que aqui também é reproduzido. Dessa forma, sua ima-
gem pode ser aproximada à figura de D. Sebastião, o rei desejado, e 
à de Galaaz, o cavaleiro esperado, o único que poderia sentar-se na 
“seda perigosa” – isto é, na cadeira destinada ao que encontraria 
o Graal. Pela via ibérica, o mito sebastianista chegou ao nordes-
te brasileiro, tornou-se lenda e crença na região, pois há vários 
exemplos na história de movimentos messiânicos, que marcaram 
o Nordeste do Brasil. Igualmente as narrativas dos cavaleiros da 
Távola Redonda, trazidas pelos europeus, aqui se fixaram, impreg-
nando o imaginário popular com suas aventuras.

A figura de Sinésio, no romance, é enigmática. Depois de ter 
sido considerado morto, o personagem reaparece numa cavalgada 
que chega a Taperoá. No romance, sua aparição é descrita assim:

[...] estávamos às vésperas da Revolução Comunista de 1935. 
Ora, Sinésio concentrara em torno dele, durante todos aque-
les anos, as esperanças de justiça da ralé sertaneja, [...]. O 
Povo nunca perdera a fé na sua volta, quando ele, ressurreto, 
realizaria a Restauração, ou instauração de não sei que Reino, 
[...] Por isso, naquele Sábado, com a chegada epopéica do Ra-
paz-do-Cavalo-Branco, as duas idéias logo se juntavam num 
boato só. Sinésio viera para instaurar o Reino [...] (SUASSU-
NA, 2006, p. 422).

Nesse fragmento, pode-se perceber claramente que há a inten-
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ção de relacionar a figura de Sinésio à do rei português, D. Sebas-
tião, bem como à figura do cavaleiro perfeito da Demanda do Santo 
Graal, Galaaz, que, na véspera de Pentecostes, chega ao castelo do 
rei Artur, no reino de Logres. 

Outras aproximações do personagem Sinésio ao mito de D. 
Sebastião aparecem no romance, como se pode observar na pas-
sagem a seguir:

[...] Sinésio, filho mais moço de meu Padrinho, desapareceu 
sem ninguém saber como. [...] Sinésio fora raptado e, segundo 
se noticiou, morrera também de modo cruel e enigmático, 
dois anos depois, na Paraíba, o que não impedia o Povo de 
continuar esperando a volta e o Reino miraculoso dele (SU-
ASSUNA, 2006, p. 60).

É evidente a intertextualidade entre o personagem Sinésio e 
os cavaleiros de A Demanda do Santo Graal; no entanto, o objetivo 
do escritor não é recriar um personagem medieval, o que seria um 
anacronismo empobrecedor, mas apontar como a matriz ibérica 
é aqui revivificada. A existência de um personagem como Siné-
sio, no texto, reforça a presença do substrato medieval na cultura 
sertaneja, resultado de uma mescla com outras lendas e mitos que 
formaram o nosso imaginário popular. 

O Rapaz-do-Cavalo-Branco é, portanto, o resultado do cru-
zamento de lendas e crenças que circulam no sertão, a respeito 
de um redentor que virá resgatar os que vivem oprimidos e na 
miséria, e não uma paráfrase do personagem da Demanda do Santo 
Graal. Se há elementos que se assemelham, esses são o resultado 
do que ficou da matriz ibérica que aqui se fixou. O trecho a seguir, 
fragmento da fala do personagem Lino Pedra Verde, poeta e can-
tador, ilustra bem o que povoa o imaginário do sertanejo acerca da 
origem de Sinésio:

Cada vez que ele aparece, adota um nome diferente, de 
acordo com as necessidades e perigos da Guerra do Reino! 
É Dom Sebastião, é Dom Pedro, é Dom Pedro Sebastião, é 
Dom Antônio Conselheiro, é Dom Pedro Antônio, é Antô-
nio Mariz, é Antônio Peri, é Peri-val, é Persival, é Antônio 
Galarraz, é Sinésio Sebastião, filho de Dom Pedro Sebastião, 
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e por aí vai! (SUASSUNA, 2006, p.704).

Nesse trecho, as referências a personagens históricos e ficcio-
nais se misturam. São eles: D. Sebastião, o rei desaparecido de Por-
tugal, em 1578; D. Pedro I, possivelmente, o rei português amante 
de Inês de Castro; D. Pedro Sebastião, muito provavelmente uma 
mistura do D. Pedro o Justiceiro já citado, e de D. Sebastião, o De-
sejado e D. Antônio Conselheiro, líder do movimento messiânico 
que teve fim com a Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, no fim 
do século XIX. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não resta dúvida de que o escritor paraibano construiu o que 
ele mesmo chamou de sua obra mais importante. Aqui ele se re-
fere à primeira parte da trilogia inacabada – o Romance d’A Pedra 
do Reino. 

O trabalho teve por objetivo analisar a permanência da maté-
ria literária portuguesa em nossa formação cultural, uma vez que 
ela está presente, principalmente, no imaginário cultural da Região 
Nordeste do Brasil, área em que essa marca está mais evidente.

No romance de Suassuna aqui analisado, é claro o diálogo es-
tabelecido entre a obra e textos representativos da tradição literá-
ria portuguesa, mais propriamente com os que remontam à Idade 
Média. Ficou evidenciada a relação intertextual com as novelas de 
cavalaria medievais, principalmente com a Demanda do Santo Graal.

A par da retomada no romance de Suassuna da matéria cava-
leiresca, um episódio importante na história de Portugal, o mito 
sebastianista, é amplamente discutido na obra. Isso se verifica tan-
to no episódio em que o romance se inspira, como na criação de 
personagens redentores que chegam milagrosamente para livrar o 
povo da opressão em que se encontram. 

Assim, neste pequeno recorte que fizemos, pôde-se constatar 
que o livro de Suassuna é incontestavelmente uma obra monu-
mental que estabelece um diálogo rico e profundo com a tradição 
literária ocidental. Através da ironia e do grotesco, as discussões 
engendradas revelam que as grandes obras que marcaram a lite-
ratura ocidental, cuja vertente mais acentuada é a das novelas de 
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cavalaria, estão ali presentes. E este estudo pretendeu abordar al-
guns de seus aspectos, juntando-se à variada fortuna crítica que há 
sobre a obra.
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VOZ E POLIFONIA: TRANSCENDENDO A 
CEGUEIRA EM “ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA” DE 

JOSÉ SARAMAGO.

Marilani Soares Vanalli1
Rubens Pereira dos Santos2

José Saramago ao escrever “Ensaio sobre a Cegueira” constrói 
uma narrativa implacável ao deslindar – tematicamente - as múl-
tiplas formas de cegueira existentes na humanidade. Uma trama 
ficcional contundente, emblemática, propositalmente nomeada de 
‘ensaio’; contudo que se constitui em um discurso impertérrito e 
dono de ocupar trezentas e dez páginas.

Semanticamente, ‘ensaio’ de acordo com o dicionário da Lín-
gua Portuguesa significa:

ato ou efeito de ensaiar; avaliação crítica sobre as proprieda-
des, a qualidade ou a maneira de usar algo; teste, experimen-
to; maneira de testar as propriedades  mecânicas, de material, 
equipamento, etc, usando como parâmetro normas técnicas e 
requisitos preestabelecidos; ação ou efeito de testar (algo) ou 
de agir, sem que se tenha certeza do resultado final, tentati-
va; experiência; montagem experimental de um espetáculo a 
portas fechadas, que vale como seção preparatória à estreia 
para o público; [...] ato de pesar, ponderar, avaliar (HOUAISS, 
2009, p.766)

Caminhando ao encontro do sinônimo ‘ato ou efeito de en-
saiar, teste, experimento, [...] ação ou efeito de testar (algo) ou de 
agir, sem que se tenha certeza do resultado final, tentativa; expe-
riência’ - o autor - para o plano da história parece dizer que o ser 
humano tem participado de uma experiência, tentativa de vida, 
porém a avalia com resultados pouco satisfatórios. E pensando no 
plano do discurso, com tantas páginas assim, a voz não poderia 
1 Doutoranda em Letras - Universidade Júlio de Mesquita Filho – UNESP/Assis, 
SP, São Paulo, Brasil
2 Doutor em Letras - Universidade Júlio de Mesquita Filho – UNESP/Assis, SP, 
São Paulo, Brasil
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intitular ‘ensaio’, a menos que o autor traga no bojo desta significa-
ção: o desejo de persuadir o leitor da falência do homem; de dúvi-
das por instalar; lacunas diversas para intensificar seus propósitos; 
intenções irônicas e subliminares, como se a vida representasse 
uma experiência e cada um estivesse vivendo-a no limiar da medio-
cridade. Acredita-se então, que este romance seja capaz de estatuir 
o procedimento de verossimilhança externa, se comparados, ins-
tância ficcional e vida real humana. Desvendando estes conceitos, 
é possível entender que o autor intenta armadilhar o leitor desde o 
título, quando assim se pronuncia. 

A definição do conceito de voz pode situar-se em dois planos:

1.fala-se em voz do narrador a propósito de toda manifes-
tação da sua presença observável ao nível do enunciado 
narrativo, para além da sua primordial função de mediador 
da história contada; trata-se então sobretudo de atentar nas 
chamadas intrusões do narrador enquanto afloramentos mais 
ou menos impressivos de uma subjetividade que traduz espe-
cíficos posicionamentos ideológicos e afetivos com inegáveis 
repercussões pragmáticas e semânticas [...] 2. O conceito de 
voz pode ser definido também de uma forma mais restrita. 
Ele integra-se, então, na sistematização das categorias do dis-
curso da narrativa proposta por Genette, inspirando-se nas 
categorias da gramática do verbo. Assim, tempo, modo e voz 
correspondem a domínios fundamentais de constituição do 
discurso narrativo, domínios esses internamente preenchidos 
por específicos procedimentos de elaboração técnico-narra-
tiva, por exemplo, anacronias, focalizações, articulações de 
níveis narrativos. (REIS E LOPES, 2002, p. 140-1)

Os autores referendam sobre o elemento voz à presença da 
função do mediador da história contada, observado como pre-
sente no enunciado narrativo também quando se percebe os 
procedimentos de elaboração técnico-narrativa que qualificam di-
ferenciadamente a presença da voz. Analisando um pouco mais 
detalhadamente o elemento voz e as estratégias por ela utilizada, 
partindo do discurso bivocalizado, o narrador desde o princípio 
da ficção, posiciona-se predominantemente na 3.ª pessoa, com 
requinte de aparente neutralidade. Todavia, seleciona habilmente 
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fragmentos em que se alterna mudando de nível para a 1.ª pessoa 
do singular, e, em outros, para a 1.ª pessoa do plural. Cada escolha 
de voz revela as intenções premeditadas do autor que - no ato da 
escrita - evidencia as ‘camadas’ de pele do homem; as atitudes in-
coerentes, indignas e egoístas próprias de um ser inacabado. 

Por duvidar da noção de romance como representação de um 
único discurso, Bakhtin compreende este gênero literário como 
constituído pela multiplicidade discursiva das línguas e das lingua-
gens. Partindo desta premissa, a oralidade sugerida pelo enfoque 
dialógico deste teórico não pode ser entendida como uma mera 
transmissão de voz. Assim sendo, o romance se situa como repre-
sentação do homem e de sua linguagem. 

Continuando nesta linha de raciocínio, a escrita reporta-se à 
voz do autor, que enuncia as suas palavras bem como a de outros, 
apresentando aos leitores um campo complexo de representação. 
Por isso, o teórico entende polifonia - palavra que vem do grego 
e mais utilizada na música -  como o encontro de muitas vozes 
existentes na instância textual. 

Este russo compreende a definição do romance enquanto gê-
nero que, necessariamente passa pelo confronto de dois sistemas 
de signos: fala e escritura. 

Machado (1995, p. 109) referenda que “o texto do romance 
fala com enunciações articuladas, com o contexto da fala onde se 
situa o não-dito e com pensamentos”. Assim pensando, esta nar-
rativa apresenta uma polifonia de vozes que reverbera de dentro da 
diegese até o universo externo da recepção. 

O excerto romanesco a seguir, é capaz de explicitar tal afir-
mação:

Disse a mulher do médico, Talvez eu possa dar com as retre-
tes, lembro-me de ter sentido aí um cheiro, Eu vou consigo, 
disse a rapariga dos óculos escuros, segurando já a mão do 
rapazinho, Acho melhor irmos todos, observou o médico, 
assim ficaremos a conhecer o caminho quando precisarmos, 
Bem te entendo, isto pensou o ladrão do carro, mas não se 
atreveu a dizê-lo em voz alta, o que tu não queres é que tua 
mulherzinha tenha de levar-me a mijar de cada vez que me 
apeteça. O pensamento, pelo segundo sentido implícito, pro-
vocou-lhe uma pequena erecção que o surpreendeu, como 
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se o fato de estar cego devesse ter tido como consequência a 
perda ou a diminuição do desejo sexual. Bom, pensou, afinal 
não se perdeu tudo, entre mortos e feridos alguém escapará, 
e, alheando-se da conversa, começou a fantasiar. (SARAMA-
GO, 1995, p. 56)

Contextualizando a citação, os cegos acometidos pelo ‘mal 
branco’ foram colocados num manicômio isolados das demais 
pessoas para evitar a epidemia desta ‘doença’. No fragmento, é 
possível confirmar a polifonia, pelo acúmulo de vozes que se so-
brepõem e se alternam, mescladas entre os diferentes grupos de 
linguagens; classes e culturas a que pertencem as personagens. Das 
vozes, assinalam-se implícita e as explícitas, em ordem: do autor; 
do narrador e das personagens: mulher do médico; rapariga dos 
óculos escuros; médico; ladrão. Possuem diferentes pontos de 
vista e variados sistemas de interação, voz que além de explici-
tar o tom de oralidade o apresenta no universo da escrita; todos, 
em convívio no espaço da ficção. A estas representações variadas, 
Bakhtin nomeia como heteroglóssia. 

Destacam-se as formas de enunciação e níveis de linguagens 
pelo qual estas vozes são apresentadas: monólogo; diálogo; ora-
lidade; oralidade em pensamento; escrita; cânon; carnavalidade, 
como é o caso deste excerto. 

No caso, a mulher do médico, em diálogo com os outros, mas-
cara a condição de ver, ao revelar o descobrimento das retretes 
pelo olfato, escamoteando a verdade aos demais. Ela habilmente 
dá conta deste propósito por manter-se segura e firme nas ações 
praticadas. Isto lhe confere credibilidade perante aos ali presen-
tes, transformando-a em líder deste o princípio da narrativa. A 
rapariga dos óculos escuros, em diálogo também, pressupõe que 
ela vê, pela forma com que tranquilamente se locomove naquele 
ambiente desconhecido. O médico, seu marido, em fragmento an-
terior, dialoga e tenta demovê-la desde a saída da casa deles, de que 
ela não deveria acompanhá-lo, por acreditar que incorreria assim, 
em grandes chances de contrair a ‘cegueira’. Mas, é refutado por 
ela com argumento tão convincente de que não ficaria em redoma 
de vidro e assisti-lo necessitar de ajuda. A partir desta escolha, o 
leitor se dá conta de que a mulher do médico, traz características 
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divergentes dos outros ao adotar comportamentos altruístas; não 
ser apegada a futilidades nem tampouco, medrosa. Mulher forte e 
dona de si mesma. Enxerga as necessidades das pessoas e vai ao 
encontro delas. Este é o perfil que a voz narrativa vai edificando 
ao erguer esta personagem como protagonista da diegese, talvez, 
no intuito de assinalar para o leitor, o exemplo de um ser humano 
bom. 

O médico, seu marido, é delineado pelo condutor do discur-
so como um homem centrado tanto no discurso, como também 
em ações, embora um pouco dependente da mulher para determi-
nadas tarefas. Ele apresenta aos cegos propostas coletivas inteli-
gentes para se desvencilharem dos problemas, mas nem sempre é 
entendido desta forma. Exatamente como acontece neste excerto, 
quando propõe aos ali presentes que aprendam o caminho do ba-
nheiro, pensando na independência de cada um. 

O ladrão, contudo, ultrapassa as fronteiras deste entendimento 
e – em pensamento – com tom de oralidade no discurso, inter-
preta que o médico não quer a sua esposa esteja à disposição de 
homens para indicar-lhes o caminho das retretes. Só de pensar 
nisto, sentiu-se excitado. Parafraseando um ditado popular, ele, o 
ladrão, assim se pronuncia “entre mortos e feridos alguém esca-
pará”, sente-se feliz por seu apetite sexual não estar falido, assim 
como estavam os seus olhos. 

O narrador projeta este discurso como sendo os pensamentos 
do ladrão desnudando todas as fronteiras de interpretação somen-
te para o narratário, confirmando assim o contexto da fala onde se 
situa o não-dito, e a tese de que o silêncio é povoado de palavras, 
pensamentos e sensações. Entende-se através desta estratégia do 
condutor do discurso que a palavra interior passa a ser expressa 
através de um discurso não pronunciado. Evoca através de pensa-
mento um tom oralizado, mas que não é fala, e sim escritura.

Prosseguindo com a análise da voz, o fragmento a seguir revela 
as intenções camufladas do ladrão:

Por fim, a fila lá ficou ordenada, atrás da mulher do médico ia 
a rapariga dos óculos escuros com o rapazinho estrábico pela 
mão, depois o ladrão, de cuecas e camisola interior, a seguir o 
médico, e no fim, a salvo das agressões por agora, o primei-
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ro cego [...] colocado atrás da rapariga dos óculos escuros, 
o ladrão, estimulado pelo perfume que se desprendia dela e 
pela lembrança da erecção recente, decidiu usar as mãos com 
maior proveito, uma acariciando-lhe a nuca por baixo dos ca-
belos, a outra directa e sem cerimónias, apalpando-lhe o seio. 
Ela sacudiu-se para escapar ao desaforo, mas ele tinha-a bem 
agarrada. Então a rapariga jogou com força uma perna atrás, 
num movimento de coice. O salto do sapato, fino como um 
estilete, foi espetar-se no grosso da coxa nua do ladrão, que 
deu um berro de surpresa e de dor. Que se passa, perguntou 
a mulher do médico olhando para trás, fui eu que tropecei, 
respondeu a rapariga dos óculos escuros, parece que magoei 
quem vinha depois de mim. O sangue aparecia já entre os de-
dos do ladrão que, gemendo e praguejando, tentava apurar os 
efeitos da agressão, Estou ferido, esta gaja não vê onde põe os 
pés, E você não vê onde põe as mãos, respondeu secamente 
a rapariga. (SARAMAGO, 1995, p. 56)

A citação apresentada abriga leituras pela estratégia de como 
a voz constrói e conduz o discurso. O narrador, neste excerto, 
revela que os pensamentos de excitação do ladrão se convertem 
em ações pouco equilibradas, no que diz respeito à sexualidade. 
O tratamento conferido à rapariga dos óculos escuros dir-se-ia, 
indigno para o momento e da maneira como fora executado. O 
ladrão embriagado pelo perfume da rapariga, e impulsionado pela 
libido, aproveita-se da situação de que ninguém vê e age de forma 
desrespeitosa, machista e prepotente, apagando as fronteiras da 
decência e do desejo alheio. Geralmente, as pessoas, às escondidas, 
podem revelar-se completamente, despreocupadas com quaisquer 
julgamentos, sentindo liberdade plena para seus atos. Sequer per-
guntou a ela se desejava também ter intimidades com ele, e, em um 
comportamento animalizado, agarra-lhe as partes. Ela tenta des-
vencilhar-se, mas suas ações são infrutíferas. Só depois de dar-lhe 
um ‘coice’ obtém sucesso. Neste momento, a voz - linguisticamen-
te -  coloca ambos a ocupar o mesmo patamar de animalidade: ele, 
como um bicho, dominado pelos instintos sexuais; ela, rebaixada 
por ele à esfera de égua, defendendo-se com um ‘coice’. O instinto 
masculino parece sobrepujar a razão; aquele descontrola e mani-
pula pelo desejo, o comportamento do ladrão.

Falando em animalidade, em ‘Um boi vê os homens’ a voz 
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constrói poeticamente um texto que vem ao encontro desta temá-
tica tratada na narrativa, quando referenda que:

Coitados, dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar nem 
os segredos do/ feno,/ como também parecem não enxergar 
o que é visível/ e comum a cada um de nós, no espaço./ E 
ficam tristes e no rasto da tristeza chegam à crueldade. Toda 
a expressão deles mora nos olhos - e perde-se a um simples 
baixar de cílios, a uma sombra. (DRUMMOND, 1979, p. 266)

Na instância poética, o autor mineiro coloca como ‘eu lírico’ 
o boi – animal irracional – para ler/analisar o homem. A voz toca 
em pontos fundamentais como a perda das sensibilidades, como 
inclinar o ouvido do coração e enxergar coisas visíveis, que se tor-
nam imperceptíveis à grotesca condição a que estão subjugados, 
por consequência de escolhas próprias: a vida agitada que levam, 
o consumo desenfreado, sexualidade desregrada. Estes excessos 
causam danos e sequestram o tempo que seria disponível para 
degustar a vida, nas suas pequenas felicidades certas. Como con-
sequência das ações nas quais conduzem a vida, vão assumindo 
atitudes desprezíveis como: vaidade; orgulho; cobiça; individua-
lismo; crueldade; insatisfação, terreno propício para a morte pela 
cegueira.

Talvez, estes sejam os propósitos de alguns escritores, revelar 
os comportamentos humanos abaixo da linha da dignidade.  

Analisando as ações contidas nesta cena e transcendendo a lei-
tura, entende-se que o ladrão age de forma abusiva na sexualidade 
e inconsequente por oportunizar-se de naquele momento, ele pen-
sar que não havia olhos para ver, ou melhor, ele pode representar 
a parcela masculina que se preocupa em aparentar ser. Ela, a rapa-
riga dos óculos escuros, por sua vez, que se deitava com homens 
o quanto queria, neste momento, por não desejar tal assédio, age 
de forma irascível e com repulsão, fazendo valer a sua privacidade 
e direitos femininos. Os desejos masculino e feminino entram em 
discrepância e travam diálogo explícito: aparência x essência. Ao 
que parece, não é preciso ser, mas aparentar ser, porém, em um 
mundo de cegos, nem uma coisa, nem outra. A porta de conduta 
mais sensata e adequada para seres humanos seria a do equilíbrio, 
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representante do caminho do meio.
O condutor do discurso escolhe narrar em 3.ª pessoa este 

excerto, sendo o responsável por construir e descortinar a cena 
como um todo. Somam-se quatro pessoas que veem esta passa-
gem: o autor, narrador, a mulher do médico, e o leitor. Quatro 
pares de olhos a ver e julgar o que até então, pelos pensamentos 
do ladrão, parecia tão escondido. 

Existem instâncias e níveis diferenciados aos quais tais olhos 
pertencem: dois pares compõem o mundo real – autor e leitor, 
e os outros dois, ao universo ficcional – narrador e mulher do 
médico. Cada ponto de vista pode sentir de perto a marginalidade 
e distanciamento do comportamento tido como mais adequado, 
quando se pensa em mínimas regras sociais para uma boa convi-
vência humana.

A comunhão das vozes do autor, narrador e personagens lan-
çam ao longo da ficção propostas de reflexão, na intenção de que o 
ser humano lute consigo mesmo para sair da vida degradante que 
escolhe viver. A passagem a seguir em ‘Ensaio sobre a Cegueira’, 
de José Saramago (1995, p. 59-60) denota tal pensamento “Mas 
esta cegueira é tão anormal, tão fora do que a ciência conhece, que 
não poderá durar sempre. E se fôssemos ficar assim para o resto 
da vida, Nós, Toda a gente, Seria horrível, um mundo todo de 
cegos, Não quero nem imaginar”. A cegueira apresentada neste ex-
certo diz respeito ao ‘mal branco’. O autor trabalha neste ambien-
te narrativo com dois conceitos de cegueira, conferindo-lhe cores 
diametralmente opostas. Por ‘mal branco’ entende-se nesta ficção, 
aqueles que com globo ocular perfeito cegaram a sua alma pelas 
ações que escolheram ao longo da vida. Em oposição a esta situ-
ação, a cegueira como todos a conhecem se constitui num defeito 
do aparelho visual, comprometendo o olho de ver. A instância 
ficcional é elaborada para ser compreendida como uma metáfora 
da condição humana, em que as pessoas, por ações egocêntricas, 
mesquinhas e promíscuas vão cegando sem ter domínio sobre este 
fenômeno. E, assim, quando lhes falta este órgão do sentido, po-
pularmente conhecido como “janela da alma”, muitas intempéries 
de dificuldades passam a acontecer. O eixo temático proposto no 
fragmento apresentado é a de que esta cegueira é desconhecida 
pela ciência, e portanto, por não conhecerem a causa, não sabem 
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como tratar, nem tampouco, controlá-la. E, como reflexão, a mu-
lher do médico levanta a possibilidade de todos ficarem cegos para 
sempre. Como seria? A instalação completa do caos. 

Dois médicos cientificamente dialogam sobre o caso do pri-
meiro cego, e o quão ele difere dos tipos conhecidos de cegueira 
do globo ocular, conforme se apresenta:

Queres saber, tive hoje um caso estranhíssimo, um homem 
que perdeu totalmente a visão de um instante para outro, o 
exame não mostrou qualquer lesão perceptível nem indícios 
de malformações de nascença, diz ele que vê tudo branco, 
uma espécie de brancura leitosa, espessa, que se lhe agarra aos 
olhos, estou a tentar exprimir o melhor possível a descrição 
que fez, sim, claro que é subjetivo, não, o homem é novo, trin-
ta e oito anos, tens notícia de algum caso semelhante, leste, 
ouviste falar, bem me parecia, por agora não lhe vejo solu-
ção, para ganhar tempo mandei-lhe fazer umas análises, sim, 
podemos observá-lo juntos um destes dias, depois do jantar 
vou passar os olhos pelos livros, rever bibliografias, talvez en-
contre uma pista, sim, bem sei, a agnosia, a cegueira psíquica 
poderia ser, mas então tratar-se-ia do primeiro caso com estas 
características, porque não há dúvidas de que o homem está 
mesmo cego, a agnosia, sabemo-lo, é a incapacidade de reco-
nhecer o que se vê, pois também pensei nisso, a possibilidade 
de se tratar de uma amaurose, mas lembra-te do que comecei 
por te dizer, esta cegueira é branca, precisamente o contrário 
da amaurose, que é a treva total, a não ser que exista por 
aí, uma amaurose branca, uma treva branca, por assim dizer. 
(SARAMAGO, 1995, p. 28)

Quando a voz narrativa assim se pronuncia “queres saber” 
abre a possibilidade da dupla função interpretativa do discurso: 
uma ligada à fala de um oftalmologista com um parceiro de profis-
são, outra, à interlocução com o narratário, que cabe dentro deste 
verbo em segunda pessoa – queres (tu). Mais interessante ainda 
é salientar que ficam implícitas as falas do segundo médico, mas 
que podem ser entendidas pelas respostas dadas do único médico 
que – neste excerto – aparece explícita e profissionalmente falan-
do, através do discurso escrito. São das camadas sub-reptícias da 
linguagem; das inferências praticadas, que tal ‘diálogo’ pode ser 



1242

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

compreendido. Um exercício de pensamento delegado à recep-
ção. Estas construções alimentam e potencializam o enredo, pois 
estabelecem uma relação dialógica entre a consciência criadora e 
a consciência recriada. Nesta passagem, o autor do romance po-
lifônico concede de sua posição distanciada, espaço de reflexão 
pela voz do personagem médico. É a sabedoria científica em 
profundidade que é apresentada, revelando o desassossego deste 
profissional que desconhece a causa da doença, ou melhor, tem 
conhecimento da própria ignorância. Ao que parece, o médico está 
acometido da agnosia, mesmo após anos de estudos, é surpreen-
dido pela própria incapacidade de ver. Assim, cada personagem é 
um sujeito que mantém sua individualidade pelo papel que desem-
penha, vozes que o escritor não interfere, nem tampouco controla, 
ele, como regente, permite que se cruzem e interajam, cada qual 
de acordo com a sua consciência. Essa é a posição do autor em 
relação às personagens, o que caracteriza a polifonia no romance.

A narrativa prossegue e a estratégia da voz narrativa permite 
flagrar a manifestação da autonomia de um ser humano infinito e 
inacabado, pelas considerações realizadas pela personagem mulher 
do médico:

Tenho de abrir os olhos, pensou a mulher do médico. Atra-
vés das pálpebras fechadas, quando por várias vezes acordou 
durante a noite, percebera a mortiça claridade das lâmpadas 
que mal iluminavam a camarata, mas agora parecia-lhe notar 
uma diferença, uma outra presença luminosa, poderia ser o 
efeito do primeiro lusco-fusco da madrugada, poderia ser já 
o mar de leite a afogar-lhe os olhos [...] o que queria era não 
ter de abrir os olhos. Abriram-se no instante seguinte, sim-
plesmente, não porque o tivesse decidido. Pelas janelas, que 
começavam a meia altura da parede e terminavam a um pal-
mo do tecto, entrava a luz baça e azulada do amanhecer. Não 
estou cega, murmurou, e logo alarmada se soergueu na cama, 
podia tê-la ouvido a rapariga dos óculos escuros que ocupava 
o catre defronte. Dormia. Na cama ao lado, a que se encos-
tava à parede, o rapazinho dormia também, Fez como eu, 
pensou a mulher do médico, deu-lhe o lugar mais protegido, 
bem fracas muralhas seríamos, só uma pedra no meio do ca-
minho, sem outra esperança que a de tropeçar nela o inimigo, 
inimigo, que inimigo, aqui ninguém nos virá atacar, podíamos 
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ter roubado e assassinado lá fora que não nos viriam prender, 
nunca aquele que roubou o carro esteve tão seguro de sua 
liberdade, tão longe estamos do mundo que não tarda que 
comecemos a não saber quem somos, nem nos lembrámos 
sequer de dizer-nos como nos chamamos, e para quê, para 
que iriam nos servir os nomes, nenhum cão reconhece outro 
cão, ou se lhe dá a conhecer, pelos nomes que lhe foram pos-
tos, é pelo cheiro que identifica e se dá a identificar, nós aqui 
somos como uma outra raça de cães, conhecemo-nos pelo 
ladrar, pelo falar, o resto, feições, cor dos olhos, da pele, do 
cabelo, não conta, é como se não existisse, eu ainda vejo, mas 
até quando. (SARAMAGO, 1995, p. 63)

A autoconsciência através dos pensamentos da mulher do 
médico é traço dominante na construção de sua imagem, na do 
outro e da humanidade como um todo. Uma multiplicidade de 
vozes se erguem somadas a dela, em um mundo de consciências 
individuais. Pelo fato de ver tudo e todos, ela vai construindo sua 
verdadeira essência e se propõe a conhecer a si mesma e ao outro 
pelo padrão de vida a que se vê subjugada e pelas ações que cada 
pessoa adota. Investida de plenos direitos pelo grau de consciência 
que está consolidando, esta polifonia de vozes sempre aberta à 
interação com as demais, ao mesmo tempo que se revela, mantém 
sua individualidade. 

Esta personagem – mulher do médico – socialmente legitima-
da pelos homens como sexo frágil, ultrapassa as divisas deste pre-
conceito pelas ações praticadas; pelo altruísmo que possui. Fora a 
escolhida no universo da ficção, como aquela que enxergaria em 
um mundo de cegos. Indo ao encontro do ditado popular “Em 
terra de cego, quem tem um olho é rei”. Ela, aquela que carre-
ga nos ombros a responsabilidade de ter olhos, quando outros os 
perderam. Camufla a verdade e se finge de cega, esforçando-se 
pela manutenção desta mentira, para, de forma justa, ajudar àque-
les ao seu entorno.  Vai se revelando uma líder forte e cautelosa, 
porém destemida. Ela com estes pares de lentes, olhos que tudo 
veem, acautela-se ao falar, todavia vai lendo as atitudes humanas. 
Esvazia-se da fala, porém seu silêncio é povoado de reflexões. Per-
manece em estado de deslocamento, em devaneio. Na construção 
de suas conclusões, entende o permanente não acabamento do 
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homem, e, sente uma relação opositiva entre o humano e o inu-
mano. Questiona-se sobre a perda da carga semântica da palavra 
‘inimigo’, quando se recorda de que a cegueira, o medo do des-
conhecido ‘mal branco’ os protege até da justiça, como é o caso 
do ladrão que roubara o carro do primeiro cego. Aquele, jamais 
imaginaria a liberdade plena que alcançara, ao aprisionar-se pela 
cegueira. Traduz com clareza a realidade em que estão inseridos e 
sente que a distância do mundo que habitavam pode provocar um 
apagamento das identidades, dos nomes. Instaura num exercício 
de pensamento, a animalidade que habita no homem quando exe-
cuta a comparação com os cães e na formação de uma nova raça 
canina. Com a perda da visão, maximizam-se as competências dos 
outros órgãos de sentido, neste caso, o olfato. 

Em “O animal que logo sou”, a voz referenda que:

Se eu sigo esta sequência, e tudo no que me preparo a dizer 
deveria reconduzir à questão de o que “seguir” ou “pros-
seguir” quer dizer, e “ser depois”, e à questão do que faço 
quando “eu sigo”, e digo “eu sou”, se eu sigo esta sequên-
cia, aí então me transporto dos “fins do homem”, portanto 
dos confins do homem, à “passagem das fronteiras” entre 
o homem e o animal. Ao passar as fronteiras ou os fins do 
homem, chego ao animal: ao animal em si, ao animal em mim 
e ao animal em falta de si-mesmo, (DERRIDÁ, 2002, 14 - 15)

Derridá em busca intrapessoal e na passagem das fronteiras, 
procura o animal que julga habitar em si mesmo, no outro e em 
todos. Revela então, a importância do autoconhecimento, tradu-
zida no aforismo grego “Conhece-te a ti mesmo”, que acreditava 
que cada um guarda dentro de si, um universo a ser descoberto e 
explorado. Partindo de tais afirmações, acredita-se que o homem 
não tenha consciência, conhecimento de si mesmo, haja vista a 
quantidade de comportamentos animalizados que acontecem no 
mundo. Neste livro, ao explorar os conceitos de nu e do animal 
no homem, Derridá através das lentes da filosofia, apresenta na 
argumentação que sustenta, conceitos e questionamentos de como 
o ‘homem’ é um desconhecido para si mesmo. Não consegue se 
enxergar, ou melhor, entender-se. 

No contraponto destas afirmações de autoconhecimento, a 
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mulher do médico se põe mergulhada em si mesma e na vertica-
lidade das ideias, em leitura metaforizada reflete sobre as práticas 
de assujeitamento e crueldade com que são tratados, problemati-
za o para quê nomes, uma vez que ‘os cães’ reconhecem-se pelo 
cheiro. Assim sendo, acredita que nas condições precárias em que 
se encontram, humilhados diária e continuamente, poderiam de-
clinar da condição de humanos para cruzar a linha tênue para a 
zoomorfização. Analisa ainda que, no mundo em que vivia antes, 
as pessoas preocupavam-se quase que somente com as aparências, 
mas ali, com a perda da visão, elas, de nada valem. Atinge o ponto 
máximo de reflexão, quando linguisticamente levanta, ficcional-
mente, a verdade ‘eu ainda vejo, mas até quando’?

A vida vai se erguendo como em etapas de sofrimento. Sobre 
este sentimento menciona-se que:

O sofrimento do outro, que vivencio empaticamente, é por 
princípio diferente – e ademais no sentido mais importante e 
essencial – do sofrimento dele para si próprio e do meu pró-
prio sofrimento em mim [...] o sofrimento do outro, vivenci-
ável empaticamente, é uma formação do existir inteiramente 
nova, só realizável por mim de meu lugar único interiormente 
fora do outro. (BAKHTIN, 2011, p. 94)

O excerto atende com justeza ao contexto no qual a mulher 
do médico se encontra: sentindo em si e nos outros, o grau má-
ximo de sofrimento. Ela passa e também enxerga, aterrorizada, 
às condições de vida que – ao acompanhar o seu marido, jamais 
sonhou que passaria: os rebaixamentos sofridos para o patamar da 
animalidade; as variadas formas de fome que todos ali passam; a 
promiscuidade exacerbada; a ausência de vida. Mas a pergunta que 
não se cala é: ‘até quando’ ela estaria subordinada àquela situação 
de assistir aos horrores humanos? Quando deixaria de ver? São 
indagações que a sobressaltam todos os dias, desde antes de abrir 
os olhos, até fechá-los no final da noite.

A seguir, o fragmento revela a profundidade de pensamentos 
da mulher do médico que a tudo vê em observação aos cegos ali 
na camarata, conforme se apresenta:
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A criada suspirou e disse passados uns minutos, Eu também 
gostava de saber o que sucedeu àquela rapariga, Que rapariga, 
perguntou o ajudante de farmácia, A do hotel, que impressão 
que me fez, ali no meio do quarto, nua como veio ao mundo, 
só tinha uns óculos escuros postos, e a gritar que estava cega, 
o mais certo foi ela ter-me pegado a cegueira, A mulher do 
médico olhou, viu a rapariga tirar os óculos devagar, a disfar-
çar o movimento, depois meteu-os debaixo do travesseiro, 
enquanto perguntava ao rapazinho estrábico, Queres outra 
bolacha. Pela primeira vez, desde que aqui entrara, a mulher 
do médico sentiu-se como se estivesse por trás de um mi-
croscópio a observar o comportamento de uns seres que não 
podiam sequer suspeitar da sua presença, e isto pareceu-lhe 
subitamente indigno, obsceno, Não tenho o direito de olhar 
se os outros não me podem olhar a mim, pensou (SARAMA-
GO, 1995, p. 71)

A estratégia implantada pela voz que narra, evade-se de apre-
sentar a cena, mas desloca aos olhos da mulher do médico, tal res-
ponsabilidade que acumula as funções de enxergar e compreender 
o contexto nesta ambientação da camarata. Mal supunha a criada, 
que a rapariga dos óculos escuros estava ali, ao seu lado, a ouvir 
toda a axiologia que aquela praticava. Em comportamento rápido 
e automatizado, esta, retira os óculos do rosto na tentativa de não 
ser identificada. Agiu como se todos pudessem vê-la, porém es-
quece-se que ali na camarata, todos estavam cegos, e não haveria 
como fazê-lo, com exceção da mulher do médico, que tudo via, 
sem que muitos o soubessem. Ela, a mulher do médico, vê o cons-
trangimento da rapariga ao retirar furtivamente os óculos do rosto 
e escondê-los debaixo do travesseiro, identifica-a e compreende 
sua ação. Aquela, atribui-se a adjetivação de indigna e obscena por 
sentir que funciona como ‘lentes de microscópio’, a enxergar a 
cena e atores como um todo, e ela, aparentemente sair ilesa de tal 
observação. 

Neste excerto, somam-se seis vozes: a do autor; do narrador; 
da mulher do médico; da criada; a rapariga de óculos escuros e do 
ajudante de farmácia. Vozes que se alternam e se acumulam - para 
momentaneamente - narrar este fragmento da ficção. Percebe-se 
com clareza, a sutileza da habilidade no trânsito de uma voz para 
outra; no rompimento das fronteiras, trazendo para a narrativa, 
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consequências indiscutíveis desta performance. No romance po-
lifônico, o autor não interfere nem controla as vozes das perso-
nagens. Permite que elas se cruzem e interajam, participando com 
igualdade do diálogo, com o compromisso de que mantenham sua 
individualidade de acordo com papel de desempenha. Tais estraté-
gias articuladas pelo condutor do discurso, exigem competência da 
recepção para desvendar, além do funcionamento do narrador, a 
somatória de vozes que ele providencia. Atrás de toda esta polifo-
nia de vozes, encontra-se ainda, o regente desta orquestra: o autor. 

Sobre o escritor, elemento crucial do universo ficcional, refe-
renda-se que:

A individualidade do autor como criador é uma individualida-
de criativa de ordem especial [...] é uma individualidade ativa 
da visão e da informação e não uma individualidade invisível 
e não enformada. O autor se torna individualidade propria-
mente dita somente onde lhe atribuímos o mundo das perso-
nagens enformado e por ele criado ou onde ele está parcial-
mente objetivado como narrador. (BAKHTIN, 2011, p. 191)

Indo ao encontro da citação do teórico, é possível confirmar 
a condição do autor como narrador, como o criador do narra-
dor, do enredo, das personagens, enfim, deste campo complexo 
de representação intitulado romance. Entende-se o autor, como 
um orquestrador do trânsito de vozes que se alternam: ora entram 
e saem de cena. Uma individualidade que se manifesta ativa, mas 
simultaneamente se faz coletiva ao somar a sua voz – do autor - a 
dos demais integrantes da instância ficcional. Cuidadosamente se-
paradas e combinadas, cada uma delas imprime no cenário narrati-
vo, tons discursivos diferentes, referentes aos contextos dos quais 
fazem parte. Assim, a ficção vai se erguendo, como um edifício de 
palavras, capaz de traduzir tematicamente, as multifaces da alma 
humana. 
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CONCLUSÃO

“Ensaio sobre a Cegueira” de José Saramago explora pela te-
mática do capitalismo, a redução da humanidade à condição de 
objetos, seres cegos voltados ao   poder, dinheiro, egocentrismo 
e promiscuidade. Partindo deste cenário, povoa a narrativa com 
abundância de conflitos humanos, na intenção de gerar vozes e 
consciências. Afloram-se tais vozes que não pretendem se silen-
ciar, como se fossem um outro ‘eu’ investidas de iguais direitos no 
diálogo romanesco. 

No romance polifônico, a autoconsciência da personagem é 
responsável pela construção da sua imagem, e por isso, sua voz 
possui independência excepcional na instância narrativa, como 
que se apresentando ao lado da palavra do autor, para juntas e 
combinadas, trazerem como resultado o homem como ser infinito 
e inacabado.

O condutor do discurso cria o universo ficcional como em um 
gesto de espelhamento ao mundo real dos homens, e, provoca um 
exercício de pensamento, que resulte como conclusão na multipli-
cidade de cegueiras pertencentes à humanidade. Transcendendo a 
cegueira, a voz ultrapassa as fronteiras da razão e traduz a animali-
dade que habita no homem, assim que ele se vê facultado do órgão 
de sentido visão. Assim pensando, é como se tudo fosse permitido, 
no mundo de cegos, descendo aos graus máximos da indignidade. 

O narrador carrega ‘de tintas’ algumas das personagens, quan-
do revela, a escuridão de valores nas quais escolheram estar mer-
gulhadas, contudo privilegia e suaviza uma: a mulher do médico. 
Como se os seus olhos funcionassem duplamente: pleonastica-
mente falando, como se olhasse para fora no universo das ações 
da narrativa e como se fossem lentes viradas para dentro, em uma 
autoconsciência que ecoa de dentro da narrativa até à recepção 
num alcance máximo de larga reflexão. Uma voz que transita por 
entre as demais no terreno ficcionalizante, e que, equilibradamente 
vai solucionando a gama de problemas ao se revelar líder altruís-
ta. Repensa a vida, quando assiste as pessoas da sua cidade mer-
gulhadas no caos, em condições de subumanidade. Questiona-se 
por inúmeras vezes, o porquê ela vê, e deseja cegar também para 
sentir-se igual aos outros personagens. Foi a eleita para ser esse 
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par de olhos para ter a responsabilidade de ver, quando outros os 
perderam. 

Delega-se a conclusão deste artigo nas considerações feitas 
pela voz no término da narrativa, quando assim se manifesta “Pen-
so que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, 
Cegos que, vendo, não veem”. (SARAMAGO, 1995, p. 310)
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AUTOR E PERSONAGEM: O PAPEL DE AQUILINO 
RIBEIRO NA CONSTRUÇÃO DE SEUS SERES 

FICCIONAIS

Marília Angélica Braga do Nascimento1

Tendo em mira a importância da obra de um escritor da enver-
gadura de Aquilino Ribeiro (1885-1963), a nosso ver injustamente 
olvidado pelos estudos críticos das últimas décadas, este trabalho 
objetiva refletir sobre o papel desse autor na construção de seus 
seres ficcionais, visando à compreensão de seu processo criativo 
na configuração de suas personagens, particularmente de algumas 
que se destacam em sua vasta galeria. Nossas reflexões levam em 
consideração a visão de mundo do escritor, aspecto importante, 
em nosso entender, para a compreensão de sua concepção estética 
e dos procedimentos artísticos por ele adotados na construção do 
texto literário. 

Nesse sentido, observamos a questão da autoria como rele-
vante para elucidar o trabalho do autor enquanto entidade ativa e 
fundamental na elaboração da obra literária e dos seres ficcionais 
que nela figuram. A esse respeito, em “Nota preliminar” ao volu-
me que enfeixa O Malhadinhas e Mina de Diamantes, publicado em 
1958, Aquilino, referindo-se a ambas as narrativas, afirma:

Nelas, como é escrúpulo meu, conto com lisura o que sei, vi 
e ouvi, como se fosse um declarante cortado no lenho dum 
cristão-velho [...]. Como ele, falo e falarei ao sabor das minhas 
convicções e temperamento. Que não haja outro mérito, sal-
va-se a dose de originalidade com que se vem à feira, e é tão 
indispensável ao fabricante de carrinhos de linhas como ao 
escritor. (RIBEIRO, 1958, p. 9)

Além da defesa da originalidade, atitude não poucas vezes rei-
terada pelo escritor português, destacamos, em relação ao trecho 
1 Mestre e doutoranda em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal do Ceará. Professora de Língua Portuguesa e Literaturas 
de Língua Portuguesa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus 
Ipanguaçu.
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acima, uma postura que deixa transparecer a ideia de que o autor 
transpõe para sua obra suas vivências, conhecimentos, experiên-
cias, uma vez que conta o que “sabe”, o que “viu”, o que “ouviu”, 
valendo-se, deve-se salientar, de suas “convicções e temperamen-
to”. Não queremos com isso dizer que Aquilino tão somente re-
produz fatos, acontecimentos ou dados da realidade em sua obra, 
nem tampouco afirmar que sua criação ficcional deve necessaria-
mente ser lida por meio de sua biografia. 

Queremos, de outro modo, chamar a atenção para o fato de 
que não se pode desvincular inteiramente a obra da experiência 
de vida e dos valores daquele que a criou, uma vez que o escritor 
é um ser historicamente situado, ou seja, situa-se num tempo e 
num espaço determinados, num contexto sociocultural singular, 
que interfere em sua formação e é ao mesmo tempo sujeito à sua 
interferência. Assim, a obra literária, enquanto produto da ativi-
dade humana, é atravessada pela visão de mundo de quem a con-
cebeu. Em outros termos, o autor, no exercício da escrita, insufla 
no objeto criado, ainda que transfiguradamente, suas ideias, suas 
concepções, sua cosmovisão. 

Sob esse ponto de vista, entendemos que Aquilino Ribeiro, 
em seu trabalho estético, lança mão dos “saberes” adquiridos, das 
coisas “vistas” e “ouvidas” que atuaram, de algum modo, na for-
mação de suas convicções e de seu temperamento, transfigurando-
-os na criação de seu universo ficcional, fazendo-os figurar, muitas 
vezes, na caracterização, no comportamento das personagens por 
ele criadas.

Nosso posicionamento sobre a figura do autor e sua relação 
com a obra defronta-se, conforme pode-se ter notado, com alguns 
posicionamentos críticos enunciados nas últimas décadas do sécu-
lo passado e ainda defendidos em nosso dias. Referimo-nos, par-
ticularmente, às concepções de Roland Barthes (1915-1980) e de 
Michel Foucault (1926-1984), os quais declararam, de certa forma, 
em “A morte do autor” (1968) e em “O que é um autor?” (1969), 
respectivamente, uma espécie de óbito do autor, questionando 
sua individualidade e presença no texto literário. O primeiro, ao 
conceber a escritura como “neutro”, “composto”, “oblíquo pelo 
qual foge o nosso sujeito, o preto-e-branco em quem vem se per-
der toda identidade, a começar pela do corpo que escreve” (BAR-
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THES, 2004, p. 57), sobrepõe a linguagem ao escritor, negando a 
este a autoridade ou o direito de propriedade sobre o texto que es-
creve. Sob essa perspectiva, o texto ganha um caráter intransitivo, 
torna-se simplesmente linguagem, desprovido de qualquer pesso-
alidade e de origem. O segundo, por sua vez, pensa a escrita como 
espaço de ausência, no qual aquele que escreve encaminha-se cada 
vez mais para um desaparecimento, daí falar-se de uma relação da 
escrita com a morte. O filósofo francês admite, no entanto, não 
ser suficiente pensar a escrita como ausência do autor, tornando-se 
necessário investigar o que preenche esse “espaço vazio”. Defen-
de, então, a existência de uma função autor, que seria “caracterís-
tica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de 
certos discursos no interior da sociedade” (FOUCAULT, 2006, 
p. 274). Desse modo, ele afirma que a função autoral não deve 
ser buscada no escritor real nem na voz que se enuncia no texto, 
mas na cisão, na distância entre um e outro, podendo comportar 
vários “eus”. Ademais, atribui, ainda, a essa função o papel de ins-
tauradora de discursividade, no sentido em que se pensa o autor 
como um fundador de discursos, a partir dos quais surgem novas 
propostas, perspectivas posteriores, que podem se diferenciar das 
proposições iniciais e mesmo contestá-las. Em suma, a abordagem 
foucaultiana propõe “retirar do sujeito seu papel de fundamento 
originário” e analisá-lo como uma função variável e complexa do 
discurso.” (FOUCAULT, 2006, p. 287). 

Embora compreendendo os posicionamentos acima e respei-
tando o prestígio que eles alcançaram, a julgar pela significativa 
adesão posteriormente obtida, permitimo-nos discordar de tais 
perspectivas, chamando a atenção para o fato de que, não obstante 
a relação entre escrita e bios pareça inadmissível a certas vertentes 
dos estudos literários, é inegável, a nosso ver, o fato de que existe 
uma ligação tensa – uma tensionalidade – entre vida e obra. É 
obvio que a obra não se trata de uma simples transferência de 
experiências, mas não se pode ignorar que as tensões experimen-
tadas pelo autor, sejam pessoais, sejam históricas, reverberam em 
sua criação. Assim, somente como utopia, o texto literário pode 
ser absolutamente intransitivo. Como manifestação concreta, em 
forma de discurso, ele é leitura/interpretação do real, e, como tal, 
é marcado por subjetividade, constituindo-se, por isso mesmo, 
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como projeção de posições ideológicas. Dessa forma, por mais 
que se queira desvincular corpo e discurso, isso não pode ocorrer 
totalmente, porque toda linguagem é uma forma de apreensão da 
realidade, guardando, portanto, um quinhão de parcialidade e par-
ticularidade. A nosso ver, deve-se salientar também que o ato de 
escrita reveste-se de uma transindividualidade2, uma vez que não 
se coloca como unitário, mas, antes, como gesto solidário, coleti-
vo, partindo de um contexto cultural e guardando o peso de uma 
tradição anterior.

Anterior e diferentemente das concepções de Barthes e de Fou-
cault acima apontadas, apresenta-se a de Mikhail Bakhtin (1895-
1975), para quem o social, o histórico, o cultural são elementos 
imanentes, e não exteriores, ao objeto estético. Carlos Alberto Fa-
raco (2009) esclarece que Bakhtin discute a criação estética “como 
um complexo processo de posicionamentos axiológicos em dife-
rentes planos” e afirma “que não há, nem pode haver enunciados 
neutros”, porque “Todo enunciado emerge sempre e necessaria-
mente num contexto cultural saturado de significados e valores e 
é sempre um ato responsivo, isto é, uma tomada de posição nesse 
contexto.” (FARACO, 2009, p. 24,25). Nessa perspectiva, o texto 
literário é concebido como produto artístico que surge dentro de 
uma esfera axiológica, isto é, dentro de um universo impregnado 
de valores, os quais, inexoravelmente, nele ressoam e configuram-
-no, de certa forma, como ato humano avaliativo dentro desse 
contexto. Nossa compreensão acerca do texto literário coaduna-se 
com essa visão, na medida em que o concebemos como fenômeno 
ao mesmo tempo estético, linguístico, social, inserido num contex-
to histórico-cultural determinado, do qual, inevitavelmente, extrai 
valores que são refratados no discurso nele veiculado.

Quanto ao autor, no texto O autor e a personagem na atividade 
estética, escrito nos primeiros anos da década de 1920, em termos 
genéricos, o filósofo russo assim o define:  

2 Fazemos aqui uma apropriação do termo, comum ao âmbito jurídico, que 
denomina como transindividuais os direitos coletivos em sentido amplo, os quais 
transcendem a esfera individual, não pertencendo a ninguém isoladamente, mas 
a uma coletividade, seja esta passível de determinação ou não. Nesse sentido, 
queremos dizer que a construção da obra processa-se para além do indivíduo, 
mobilizando a coletividade que integra o autor (e leitor) enquanto ser constituído 
por um conjunto de vozes com as quais está constantemente a dialogar. 
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Autor: é o agente da unidade tensamente ativa do todo acaba-
do, do todo da personagem e do todo da obra, e este é trans-
grediente a cada elemento particular desta. [...] A consciência 
do autor é a consciência da consciência, isto é, a consciência 
que abrange a consciência e o mundo da personagem, que 
abrange e conclui essa consciência da personagem com ele-
mentos por princípio transgredientes a ela mesma e que, sen-
do imanentes, a tornariam falsa. (BAKHTIN, 2011, p. 10,11)

Sob essa ótica, o autor é colocado como entidade criadora 
responsável pela elaboração consciente de cada componente e do 
todo da obra, cuja consciência abarca e transcende a consciência 
das personagens e do mundo no qual elas se inserem, exercendo, 
portanto, pleno controle dos procedimentos artísticos da atividade 
criativa. Essa perspectiva abrangente da instância autoral é possibi-
litada, segundo Bakhtin, pelo excedente de visão e conhecimento 
que ela possui e pelo princípio da exotopia, por meio dos quais o 
autor precisa, por um lado, estabelecer uma empatia com a per-
sonagem, colocar-se no lugar dela, ver axiologicamente seu mun-
do e, por outro, afastar-se dela, olhá-la à distância, colocando-se 
de fora, para poder conferir-lhe o acabamento. O autor é, assim, 
“o agente vivo dessa unidade do acabamento”, pois cumpre a ele 
“escolher todos os elementos que concluem a personagem e os 
acontecimentos de sua vida”, do que decorre “a fórmula geral da 
relação basilar esteticamente produtiva do autor com a persona-
gem – relação de uma tensa distância do autor em relação a todos 
os elementos da personagem” (BAKHTIN, 2011, p. 12). 

Consta, entretanto, conforme elucida Faraco (2009, 2011), que 
Bakhtin distingue autor-pessoa de autor-criador. O primeiro cor-
responde ao escritor, ao artista, à pessoa física. O segundo, por 
sua vez, trata-se de um componente do objeto estético, um ele-
mento imanente ao todo artístico, “uma posição estético-formal 
cuja característica central está em materializar uma certa relação 
axiológica com o herói e seu mundo” (FARACO, 2011, p. 22), res-
ponsável por ordenar todos os elementos engendradores da obra, 
conferindo e sustentando sua unidade. Com efeito, indicando essa 
distinção, Bakhtin (2011, p. 191) afirma: “O autor não pode e não 
deve ser definido para nós como pessoa, pois nós estamos nele, 
nós abrimos caminho no sentido de sua visão ativa” e, de outro 
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modo, “o artista nada tem a dizer sobre o processo de sua criação 
todo situado no produto criado, restando a ele apenas nos indicar 
a sua obra; e de fato, só aí iremos procurá-lo.” (BAKHTIN, 2011, 
p. 5) Esta última afirmação soa-nos, entretanto, como uma contra-
dição, pois, se é na obra que devemos procurar/encontrar o artista, 
significa que nela constam, ainda que refratados, os seus valores, o 
seu horizonte axiológico, ou seja, nesse ponto, autor-criador e au-
tor-pessoa parecem se confundir. Faraco (2012) destaca, todavia, 
que é por intermédio do autor-criador que os elementos sociais, 
históricos, culturais se tornam imanentes ao objeto estético e que 
Bakhtin concebe a relação do autor com o herói como princípio 
fundamental da atividade estética. 

A distinção autor-pessoa/autor-criador, conforme observa 
Faraco (2009), é retomada posteriormente e passa por uma nova 
formulação, que pode ser constatada, por exemplo, no texto O 
discurso no romance, escrito na primeira metade da década de 1930, 
em que Bakhtin (2010, p. 88) declara: “O objeto é para o prosa-
dor a concentração de vozes multidiscursivas, dentre as quais deve 
ressoar a sua voz; essas vozes criam o fundo necessário para a sua 
voz”. Nesse momento, além de vermos nitidamente configurada 
uma das ideias centrais da filosofia da linguagem preconizada pelo 
filósofo russo, a saber, a pluridiscursividade, a multiplicidade de 
vozes (heteroglossia), que implica, por sua vez, o diálogo, observa-
mos também a importância dada à voz autoral (do prosador), colo-
cada como uma dentre as diversas que compõem o texto literário, 
de modo que, para Bakhtin (2010, p. 74,75), “O discurso do autor, 
os discursos dos narradores, os gêneros intercalados, os discur-
sos das personagens” são “unidades básicas de composição com 
a ajuda das quais o plurilinguismo se introduz no romance”. Es-
sas múltiplas vozes correspondem a “pontos de vista específicos 
sobre o mundo, formas de sua interpretação verbal, perspectivas 
específicas objetais, semânticas e axiológicas” que “se encontram e 
coexistem na consciência das pessoas, e antes de tudo na consciên-
cia criadora do romancista” e “podem penetrar no plano único do 
romance” (BAKHTIN, 2010, p. 99). A esse respeito, Juciane dos 
Santos Cavalheiro observa: 

O discurso do sujeito falante no romance, resultante de um 
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conjunto múltiplo e heterogêneo de vozes ou línguas sociais, 
é representado artisticamente pelo próprio discurso do autor-pessoa – 
aquele que tem a fala refratada. É ele quem direciona todas as 
vozes alheias e entrega a construção do todo artístico a uma 
voz criativa. Essa voz, também refratada, porque é uma voz 
segunda, a do autor-criador, é uma voz social que ordena o todo 
estético. (CAVALHEIRO, 2008, p. 76, grifos da autora)

Diante dessas considerações, o que queremos salientar é que 
Bakhtin, diferentemente de Barthes e de Foucault, não nega a pre-
sença e o papel ativo do autor, concebendo-o, é verdade, não como 
um indivíduo superior que determina univocamente a criação lite-
rária, mas como ser formado e atravessado por vozes múltiplas, as 
quais encarnam, por sua vez, diferentes valores que são refratados 
e insuflados no objeto estético no processo de atividade criativa.

Focalizando os aspectos sociais que envolvem a vida artística 
e literária, Candido (2000, p. 24, 23) afirma que “a arte pressupõe 
um indivíduo que assume a inciativa da obra” e “a obra exige ne-
cessariamente a presença do artista criador”. Comungado dessas 
ideias, insistimos: ainda que se queira reduzir ou subestimar a im-
portância do escritor em relação à sua obra, procurando ocultar ou 
negar a influência de aspectos sociais, históricos, ideológicos, entre 
outros, o papel e a relevância dessa figura evidenciam-se por meio 
dos procedimentos artísticos adotados e impressos na obra. A esse 
respeito, destacando a atuação do autor no processo de criação, 
Anatol Rosenfeld (2011, p. 43) salienta que a obra

adquire relevância estética somente na medida em que o autor 
consegue projetar este mundo imaginário à base de orações, 
isto é, mercê da precisão da palavra, do ritmo e do estilo, dos 
aspectos esquemáticos especialmente preparados, sobretudo 
no que se refere ao comportamento e à vida íntima das perso-
nagens; aspectos estes cujo preparo, por sua vez, se relaciona 
intimamente à composição estilística e à camada sonora dos 
fonemas.

A afirmação do crítico remete especialmente ao trabalho reali-
zado pelo autor com a matéria linguística. Cabe a ele organizá-la de 
maneira tal, lançando mão de recursos e expedientes os mais diver-
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sos, que resulte num todo coerente capaz de provocar no aprecia-
dor a emoção estética, o envolvimento emocional proporcionado 
por uma espécie de revelação profunda com a qual esse apreciador 
se defronta. Vale destacar, no excerto, em relação à atividade cria-
tiva do autor, a ênfase sobre a precisão dos recursos utilizados 
“sobretudo no que se refere ao comportamento e à vida íntima 
das personagens”. Observa-se, desse modo, o papel ativo, racional 
e planejado da figura do autor na composição de suas personagens.

Outrossim, nesse trabalho construtivo da obra como um todo 
e dos elementos que a compõem, entre eles a personagem, atua o 
“olhar” do autor, ou seja, sua perspectiva artística, sua concepção 
estética, sua capacidade criadora. No labor criativo, os procedi-
mentos por ele efetuados encarregam-se de realizar a construção 
estética tanto dos elementos narrativos em suas particularidades 
quanto do todo orgânico que é a obra. Esse processo de constru-
ção, além do recurso a técnicas de utilização do material linguístico, 
envolve outros fatores, a saber, a visão de mundo do escritor, rati-
ficamos, que é, por seu turno, formada por valores que foram sen-
do agregados à sua existência enquanto ser humano. Esse legado 
existencial, plasmado por experiências diversas, é, inevitavelmente, 
filtrado no momento de dar lugar à imaginação e entregar-se ao 
processo criativo, entrelaçando, ao mesmo tempo, memória, sen-
timento, crenças, de modo que a personagem, enquanto categoria 
fundamental para a narrativa, resulta também dessa filtragem. Ela 
é, portanto, construída de modo consciente, racional, e em sua 
constituição são impressos os caracteres, os valores que o escritor 
deseja conferir-lhe e aos quais teve acesso em algum momento de 
sua vida – seja através da observação, da experiência, de leituras, de 
relações diversas travadas com outras pessoas –, armazenando-os 
em seu repositório pessoal. As palavras de Candido, referindo-se 
à personagem enquanto invenção, corroboram nosso entendimento 
acerca desse elemento narrativo e da intervenção do autor em sua 
criação, afirmando a necessidade de reconhecer que 

esta invenção mantém vínculos necessários com uma realida-
de matriz, seja a realidade individual do romancista, seja a do 
mundo que o cerca; e que a realidade básica pode aparecer 
mais ou menos elaborada, transformada, modificada, segun-
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do a concepção do escritor, a sua tendência estética, as suas 
possibilidades criadoras. (CANDIDO, 2011, p. 69)

O crítico brasileiro acrescenta, ainda, que “as declarações do 
romancista” são “Uma grande fonte para o estudo da gênese das 
personagens”, mas adverte que “é preciso considerá-las com pre-
cauções devidas a essas circunstâncias.” (CANDIDO, 2011, p. 69) 
Em consonância com esse ponto de vista, compreendemos que a 
produção literária de Aquilino Ribeiro, como indicado no início 
deste estudo, deixa transparecer a visão de mundo do autor, sua 
posição axiológica, refratando a realidade na qual ele se insere, na 
medida em que o escritor se vale de suas experiências para cons-
truir o mundo onde se movem os seres ficcionais criados por sua 
pena vigorosa.

Ao ser indagado, em conversa com Luís de Oliveira Guima-
rães, sobre as tendências e conceitos presentes em sua obra lite-
rária, Aquilino prontamente responde que sua preocupação é “es-
clarecer o problema do homem social e do homem psicológico.” 
(GUIMARÃES, 1958, p. 57). Tal afirmação dá-nos, de antemão, 
uma ideia da personalidade artística do autor de Terras do Demo 
(1919) e aponta para a configuração das figuras humanas que po-
demos encontrar em suas narrativas, pinçadas, em sua maior parte, 
da realidade experimentada na serra beiroa, torrão natal do escri-
tor. 

Consideramos, pois, consoante a opinião de Candido, que as 
afirmações do escritor beirão são importantes para elucidar aspec-
tos de sua obra, inclusive aqueles relacionados à caracterização de 
suas personagens. Exemplo disso são algumas declarações encon-
tradas em prefácios de seus livros, como o de Terras do demo (1919) 
e o de Andam faunos pelos bosques (1926). 

No primeiro, dedicado a Carlos Malheiro Dias, o autor tece 
comentários sobre o espaço em que decorre a ação romanesca: 
as “bárbaras e agrestes” “aldeias montesinhas que moram nos pi-
cotos da Beira, olham a Estrela, O Caramulo, a cernelha do Dou-
ro”, e sobre os “indivíduos rudes” que o habitam. Assim, Aquilino 
antecipa ao leitor traços de caracterização dos componentes de 
sua obra, além de declarar seu propósito de “descer a arte sobre 
a bronca, fragrante e sincera Serra”, a “Aldeia serrana”, onde ele 
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nasceu e se criou “são e escorreito”. Observamos, desse modo, 
uma relação estreita entre a realidade que o escritor conhecera já 
na infância e a realidade transposta em sua obra, relação que indi-
cia uma identificação com o mundo e com os seres por ele criados, 
haja vista o autor declarar: “o meu léxico é o deles; as minhas vo-
zes ouvi-lhas”. Este último excerto remete-nos à concepção bakh-
tiniana de autor, como aquele que reúne em si uma pluralidade de 
vozes, escolhendo aquelas que deseja que se enunciem no texto. 
Embora estilizada, como Aquilino mesmo admite no referido pre-
fácio, é a voz do aldeão português – com seu primitivismo, sua 
rusticidade, seus instintos à flor da pele – que ele procura deixar 
falar no texto. No entanto, essa estilização deve-se não apenas à 
“necessidade de fugir à melopeia e à pouca extensão do dizer po-
pular”, como afirma o autor, mas também à refração de outras 
vozes agregadas à sua formação, provenientes, por exemplo, da 
instrução acadêmica, do acesso à cultura erudita, do contato com 
culturas de outras nações. Em suma, como salienta Henrique Al-
meida (1993, p. 27), “Aquilino tenta transmitir-nos a visão que tem 
do mundo da aldeia serrana”, o qual ele conheceu de perto, mas 
sem olhar para a aldeia “como um crítico de costumes, menos 
ainda como um psicólogo ou moralista”, pois o que procura é 
“ser fiel à rusticidade das condições de vida e à rusticidade do 
comportamento do povo (das suas grandezas e da sua miséria)” 
(ALMEIDA, 1993, p. 27). Consciente de seu propósito, Aquilino 
chega a comparar seu trabalho ao de um pintor, o que fica patente 
na utilização dos vocábulos “pintar” e “pincel”. A esse respeito, 
é significativa, ainda, outra declaração sua no dito prefácio: “As 
Terras do Demo são isso, o estudo do mundo pitoresco e primário 
da pedra de lameira. Não o examinei à lente; não o avantajei, nem 
alindei.” (RIBEIRO, 1963, p. 12).

No segundo prefácio acima referido, ofertado desta vez a Brito 
Camacho, de modo semelhante, depois de render homenagem ao 
destinatário, Aquilino comenta, entre outros, aspectos relaciona-
dos às personagens que figuram na obra e a seu próprio trabalho 
estético. Volta a aludir à imagem do pintor quando, referindo-se 
aos sacerdotes retratados no livro prefaciado, declara: “Pintei-os 
como os conheci na minha infância e como julgo que vêm da ge-
nuína tradição lusitana.” (RIBEIRO, 1985, s. n.) Note-se, neste 
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ponto, conforme vimos comentando, a clara indicação da relação 
entre o vivido e o recriado, servindo aquele de fonte para este, ou 
seja, a vida como ponto de partida para o trabalho artístico. Mas, à 
imagem do pintor, Aquilino soma a do escultor, quando menciona 
Machado de Castro, renomado artista plástico português. Assim 
enuncia-se o escritor: “Arranquei as minhas figuras aos limos da 
terra, às mãos ambas, e amassei-as com a devoção de Machado de 
Castro ao mundo gnómico de seus presépios.” (RIBEIRO, 1985, 
s. n.) A associação soa bastante feliz, dado o telurismo notório 
presente na caracterização dos seres ficcionais que povoam a gale-
ria do autor. Ademais, Aquilino vai adiante e, defendendo a origi-
nalidade de suas figuras, coloca-se como verdadeiro demiurgo ao 
propor a comparação seguinte: “Criando, no sentido restrito do 
vocábulo, rendo como S. Francisco de Assis a minha homenagem 
ao Criador.” (RIBEIRO, 1985, s. n.) Além disso, agudamente cons-
ciente do empenho exigido pela atividade de escrita, afirma sentir a 
“tenacidade teimosa, um pouco absurda, talvez indefensavelmente 
idealista, dos camponeses da Beira” (RIBEIRO, 1985, s. n.)

As declarações do autor configuram-se, pois, como sobejas 
provas da relevância das experiências vividas para a imaginação e 
confecção do mundo literário, concretizado pela linguagem, mas 
tecido com a matéria da vida, seja ela pessoalmente experienciada, 
seja observada no vivido de outrem, seja adquirida pela instrução 
formal.

Enunciando-se acerca dos fatores que estruturam o universo 
ficcional de Aquilino, Carlos Reis (2016) chama a atenção para 
uma visão de mundo inevitavelmente nutrida pela formação pes-
soal do escritor, por elementos ideológicos, por determinadas te-
máticas e por escolhas de categorias narrativas, (particularmente as 
personagens e os espaços) que concorrem para afirmar a referida 
visão. Em outros termos, é possível observar, sem o propósito de 
querer explicar a obra pela vida, a presença de projeções autobio-
gráficas na produção ficcional aquiliniana. Assim, os procedimen-
tos ficcionais empregados pelo autor não escondem inteiramente 
(nem pretendem fazê-lo) suas experiências pessoais vivenciadas, 
por exemplo, no cenário da Beira Alta, com sua paisagem agreste, 
com seus tipos humanos rústicos, com seus costumes e ritos so-
ciais. Desse modo, a memória pessoal é requisitada no processo 
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criativo, que constrói, por sua vez, um espaço narrativo e seres 
ficcionais constituídos como recriação de lugares e vivências que 
tiveram papel de destaque sobretudo na infância e na juventude 
do escritor.

Deve-se salientar, no entanto, como observara, lucidamente, 
parte da crítica, que o aspecto regional retratado em boa parte 
da produção de Aquilino não se alinha, por exemplo, com uma 
tradição regionalista encabeçada por Almeida Garrett, nem com 
um idealismo presente nas paisagens campestres de Júlio Dinis, 
nem ainda com o ruralismo camiliano. A marca regional aquili-
niana reflete a rusticidade e a difícil realidade da vida camponesa 
na aldeia, despida de idealismos de laivos românticos, reveladora, 
ao contrário, dos impulsos primitivos do homem inclinado para a 
satisfação de seus desejos sensuais e de suas necessidades biológi-
cas, daí certas considerações críticas apontarem o instinto sexual 
e a fome como motivos centrais da obra ficcional de Aquilino, os 
quais aparecem de maneira expressiva na caracterização e na reali-
dade vivida por suas personagens. 

Acerca dessa última temática – a fome –, Eduardo Lourenço 
(1985, p. 19) acentua: “O camponês de Aquilino luta para arran-
car à terra um escasso sustento ou para defender um património 
que lhe permite sobreviver um pouco melhor que os vizinhos.” O 
tema da fome e a tenacidade de lutar pela sobrevivência perpas-
sam várias das personagens da galeria aquiliniana, apresentando-
-se marcadamente já no seu livro de estreia, o Jardim das Tormentas 
(1913), no qual podemos testemunhar, por exemplo, o drama da 
família Cleto, núcleo em torno do qual se desenvolve o enredo de 
“Os ladrões das almas”, um dos contos que compõem a coletânea. 
Perante a miséria, os membros da família veem-se impelidos pela 
necessidade vital e, para não morrerem à míngua, obrigam-se a 
buscar sustento da única maneira que se lhes apresenta: 

Em casa dos Cletos a fome assentou arraiais. Para não fale-
cerem à míngua, os velhos saltavam às hortas, ao acaso dos 
donos, colher ora um olho de couve, ora a molhada de na-
biças temporãs. À boca pequena começou a soprar-se que 
percorriam os campos, altas horas, o Zé com um bacamarte 
carregado de cabeças de prego, o velho com uma saca onde 
abismava tudo, couves tronchas, galinhas e cabritos transvia-
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dos (RIBEIRO, 1985, p. 181).

O comportamento das personagens, condicionado pela ár-
dua realidade na qual elas estão inseridas, atesta o aspecto acima 
mencionado e constitui-se como um dos elementos recorrentes 
na composição dos seres ficcionais que povoam a prosa do autor 
de A via Sinuosa (1918). A opção por apresentar o homem atu-
ando dentro das coordenadas de seu meio social e os conflitos 
psicológicos desenhados pelo confronto com esse espaço, que se 
mostra hostil e contraditório, configura-se como um dos vetores 
principais na criação das personagens aquilinianas. A descrição aci-
ma reproduzida indica o papel de intérprete do real assumido por 
Aquilino e sua visão aguda que desnuda os problemas sociais en-
frentados pelo homem beirão da primeira metade do século XX. 
A esse respeito, Nelly Novaes Coelho (1973, p. 154) compreende 
que, com essa postura, Aquilino mostra “Que o homem esmagado 
pela miséria, premido eternamente pela necessidade de suprir a 
carência básica de seu ser, isto é, a fome, não pode ter olhos para 
nada que não se ligue diretamente com seu instinto de sobrevivên-
cia”. É assim que, fustigados pela fome decorrente da extrema pe-
núria em que se encontram, o velho Cleto e seu filho Zé terminam 
por arrombar e assaltar a caixa das almas da ermida do Senhor da 
Agonia, sendo, por isso, julgados e condenados ao degredo, triste 
sentença celebrada pela senhora Maria Andrade, que lhes desejava 
a condenação.

A postura engajada de Aquilino enquanto escritor consciente 
dos problemas e injustiças sociais de seu tempo é por ele reafirma-
da no “Solilóquio autobiográfico literário” publicado por Manuel 
Mendes: “Para que o escritor possa exercer o grande ministério 
que lhe cabe dentro de uma sociedade consciente e solidária, é in-
dispensável que [...] seja livremente no meio o que uma antena é no 
éter quando capta os sons infinitesimais que o sulcam.” (RIBEI-
RO apud MENDES, 1960, p. 73). Dessa forma, Aquilino reclama-
va uma responsabilidade social para o escritor. Como interventor 
no mundo, ele deve estar atento às circunstâncias que o envolvem, 
apreendendo-lhe as sutilezas para, a partir delas, criar uma outra 
realidade a ser reconfigurada pela leitura, mas sem perder de vista 
o referencial primeiro.
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Desse modo, o autor de O Malhadinhas (1958) configura seus 
seres ficcionais, representando o homem em sua disposição natu-
ral e primitiva, não raro despido de adornos postiços da civilização, 
livre para mover-se e fazer suas escolhas, disposto a defender a 
todo custo sua vida, a rir-se de suas atitudes e espertezas ou a pra-
guejar contra a própria sorte. Eis a índole do homem serrano, do 
aldeão (re)criado pelo escritor beirão.
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A REPRESENTAÇÃO DA PERSONAGEM-TIPO 
DO NEGRO NA DRAMATURGIA PORTUGUESA 

QUINHENTISTA.

Matheus Nogueira Bacellar1

Márcio Ricardo Coelho Muniz2

No século XVI, o teatro português viveu o que muitos auto-
res consideram o seu período mais profícuo, momento áureo do 
império marítimo português. Charles R. Boxer (2002) evidencia 
a extensão do império: de 1496 a 1521 Portugal importava uma 
quantia média anual de 170 mil dobras de ouro da costa ocidental 
africana.

Além do ouro, Portugal descobriria uma nova e valiosa mer-
cadoria nas costas africanas: o negro. Na dramaturgia quinhentista 
encontramos indícios do grande valor econômico do negro: no 
Auto da Barca do Purgatório (1519), Gil Vicente pontua em seus ver-
sos: “nem fico a dever duas favas/ nem um preto por pagar”; já na 
Farsa de Inês Pereira (1523), diz: “homem que nam tem nem preto/ 
casa em muito na má hora”.

Segundo Boxer (2002), entre 1450 e 1500 cerca de 150 mil ne-
gros foram capturados pelos portugueses. Luiz Felipe de Alencas-
tro (2000) revela que Portugal manteve o mais intenso e duradouro 
fluxo de negros para as Américas.

Parece seguro, portanto, concluir que o negro escravizado é 
um componente decisivo na construção do Império Português. 
Contudo, como uma sociedade que até 1450,  aproximadamente, 
praticamente desconhecia a existência dos negros, incorpora este 
novo signo/ ser e o reproduz na criação de diferentes significados?

Em muitos autos, o negro não aparece como personagem, não 
tem nenhuma ação cênica que o envolva, mas é de alguma forma 
citado. Na Comédia Aulegrafia, de Jorge Ferreira de Vasconcelos, 
existe uma referência pejorativa relacionada ao termo negro, na 
fala do personagem Germínio: “Pois bem, senhora, sou eu ne-

1 Mestrando em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia.
2 Professor Associado do Instituto de Letras - Universidade Federal da Bahia, 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2 - CNPq.
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gro?”. Em Prática que Tiveram Brás e Tomé, de autoria anônima, em 
uma passagem do texto, reforça-se a ideia de que negros são exco-
mungados ou sem alma, pecadores originais, hereges: “Por dia de 
São Martinho, fazem uãs procissões, os negros e os alemões”. Na 
Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, o preto é associado à moeda 
corrente, a patrimônio: “Homem que nam tem nem preto casa em 
muito na má hora”.

No corpus da dramaturgia quinhentista portuguesa atualmente 
conhecida, o negro aparece como personagem em ao menos onze 
obras3. Esta grande incidência reforça a relevância do negro na so-
ciedade portuguesa do século XVI, ainda mais se pensarmos que, 
de acordo com Márcio Muniz (2003), nos textos vicentinos domi-
nava uma sintaxe dramática processual, consistindo em um desfile 
de personagens tipo em situações predominantemente farsescas, 
que não precisavam de um enredo linear para fazer sentido. Assim, 
para que a personagem do negro funcionasse em cena, ela teria 
que estar, primeiro, presente no cotidiano do público pois, como 
obseva Antônio Cândido (1976), estas personagens são apresen-
tadas através da caricatura, de traços distintivos bem escolhidos e 
muito marcados para serem rapidamente assimiladas. Em Clérigo, 
de Anrique da Mota, a negra é retratada como inferior e acusada de 
ter entornado o vinho. Em Farsa do Clérigo da Beira, de Gil Vicente, 
o negro trata-se de um ladrão, que não merece confiança. Em Auto 
das Regateiras, de António Ribeiro Chiado, a negra é uma serviçal de 
dentro de casa. A mesma é tratada, inclusive verbalmente, como 
uma cadela.

A personagem do negro é uma das mais singulares dentro 
deste universo dramatúrgico, possuindo um idioma próprio que 
ficou conhecido como Língua de Preto ou Falar da Guiné. Apenas no 
Auto da Natural Invenção, de António Ribeiro Chiado, o negro não 
fala a Língua de Preto. Paul Teyssier, por sua vez, em A Língua de 
Gil Vicente ([1959] 2005), obra sobre a linguagem das personagens 
criados pelo dramaturgo, aponta alterações linguísticas que carac-
terizam o que Cândida Georgopoulos (1986) chama de idioleto do 
negro, desvelando a complexidade e engenhosidade deste recur-
3 Toda a extensão deste corpus pode ser, hoje, acessada no site do Centro de Estudos 
Teatrais da Universidade de Lisboa, no seguinte endereço: http://www.cet-e-
quinhentos.com, de onde foram retirados os trechos dos autos que serão analisados 
nesse trabalho.
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so. Vejamos como funcionava esse recurso na Tragicomédia da Nau 
d’Amores, de Gil Vicente, encenada em 1527:

Vem um Negro de Beni e diz:

Quere boso que mi bai
buscaro poco de venturo
que a mi namoraro sai
de moça casa sua pai
que tem saia verde escuro
firalga masa que gavião
tem boquinho tam sentira
eu chamar ele minho vira
e ele chama-mo cão

A mi dai ele romão
doze que a mi comprai
e masa cinco mação
se a mi vai ele falai
faze cárneo de Verão
Negro que faze folia
por o que muto roga eu
bai fruria por ota seu
a mi disse a ele: Maria
que quebranta foi a meu

E na mão minha barete
mi risse a ela: minha rosa
minho oio de saramonete
más a turo mundo faramosa
falai-me por o bida bosso
Ela disse: quesso cabrão
a riabo que te ro cão
para malo benturaro
a mi disse ele: cuitaro
que boso nam tem razão

Se boso firalga é aqui
a mi firalgo também
fio sai de rei Beni
de quarenta que ele tem
a masa firalgo é a mi (v.527-560)
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Nos onze autos quinhentistas portugueses em que o negro 
aparece como personagem, sua configuração é predominantemen-
te a de uma personagem tipo, falante da Língua de Preto, desprovida 
valores morais e civilizatórios. Todavia, generalizações são perigo-
sas e percebe-se uma rica diversidade na forma como esta perso-
nagem é apresentada, ainda que se conservem características em 
comum, demandando estudos mais específicos.

Uma dessas personagens se destaca das demais: o físico negro 
da obra Auto de Vicente Anes Joeira. O negro aparece no surpreen-
dente ofício de físico, equivalente ao médico nos nossos dias. Se 
hoje o médico é uma profissão de muito reconhecimento social, 
em pleno século XVI este prestígio era ainda maior. Em seu livro 
O poder nos tempos da peste, diz Jorge Bastos:

Num reino assolado por epidemias, e esse um dos matizes 
do Portugal desses séculos, o físico, mais do que como um 
demiurgo, impõe-se como um guerreiro-servidor régio, [...] 
Afinal, não era a peste um dos quatro cavaleiros do apocalip-
se? (BASTOS. 2009, p. 85).

Bastos demonstra como o rei era personificado como um físi-
co responsável pela saúde de todo o corpo social, poder que reside 
na sagrada relação do rei com Deus (BASTOS, 2009 p. 90). Logo, 
representar o negro como físico é uma atitude ousada. Vejamos 
como o negro aparece no Auto de Vicente Anes Joeira, de autoria 
desconhecida; primeiro, sua descrição na rubrica inicial:

Auto novamente feito no qual se contém muitas graças, e tem 
ũa carta muito graciosa, e entram as figuras seguintes: ũa Regateira, 
ũa sua Filha, ũa Comadre, um Vilão, marido da Regateira, um ra-
tinho por nome Vicente Anes Joeira, um Clérigo, dous escudeiros 
que dão ũa música no meio do auto, um Negro, mestre de medici-
na, um Ratinho, seu moço, que o negro ensina a curar. 

Percebe-se que além de ser apresentado como “mestre de me-
dicina”, existe, ainda, a informação de que ele tinha como aprendiz 
um “Ratinho, seu moço”. Vejamos, agora, como o personagem 
aparece em cena:

Esmorece a Filha e diz:
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  Jesu seja comigo.
Vicente Oh pes’a minha mãe torta.
  Oh bento senhor sam Rodrigo
  oh molher não sejais morta
  ouvis vós o que vos digo?
  Falai-me coração meu
  que me fino em ver-vos tal.
Filha  Oh Jesu que forte mal
  foi este que m’ora deu.
Vicente Ide-vos dentro jeitar
  e frouxar-vos-á essa dor
  porque eu quero ir chamar
  um bacharel ou doutor
  pera que vos venha curar.

Lev’-a pera dentro, e entra o Negro e diz:

  Mui gram trabaio que tem
  homem que misere sentar
  sempre homem andar, andar.
Gonçalo Assi, senhor, também
  ganhar, ganhar, ganhar.
Negro  Gaiar a mi quebra dentes. 
  Oh tera muito roim
  e o gimbo pera mim,
  pera pagai nam tem gentes
  e responde bai-te daí.
Gonçalo Fazei-me vós mestre Gonçalo
  e eu sararei os doentes
  e parai vós bem mentes
  nisto que vos eu falo.
Negro  Como curar boso gentes
  se boso nam sabe screber?
Gonçalo Pois eu não posso aprender?

Entra Vicente e diz:

  Oulá por vossa fé
  pois sois homem de prol.
  Onde sé mestre Guiné?
Gonçalo Vós não vedes que ali sé?
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Vicente Sicais aquele é?
Gonçalo Esse é mestre Tomé.
Vicente Mestre, eu entendo
  que por minha mofina
  minha esposa se me fina
  e por isso venho correndo
  mostrar-vos essa ourina.
Negro  Mosar acá. Sacutai
  sabe boso homem horrado?
  Esse muer sa prenhado.
Vicente Agora prenhe, meu pai
  vós sois o mestre chapado.
Negro  Nô há mister mais parola
  sabe boso que há de fazer?
  Bai dar boso a beber
  água no erba biola
  então torna a mi ber. 

No trecho acima, duas coisas chamam a atenção: novamente, 
o negro é tratado como mestre; contudo, a personagem Vicente 
demonstra grande estranhamento com a situação ao não associar 
imediatamente a figura do negro, presente no momento de sua 
entrada, à figura de um mestre da medicina. Esse é um indício im-
portante de que a representação do negro realmente estava distan-
te de um ofício tão nobre no meio social português quinhentista, e 
que colocá-lo dessa forma em cena causava no público, bem como 
causou em Vicente, no mínimo, um imediato estranhamento.  

A repetição do estereótipo do negro na dramaturgia, num pro-
cesso de criação de identidade que Jacques Derrida (1991 apud 
SILVA, 2009) chamou de “citacionalidade”, pretende perpetuar 
uma identidade estereotipada do negro. Contudo, segundo Tho-
mas Tadeu da Silva (2009), a repetição pode ser interrompida, 
questionada e contestada, possibilitando a instauração de novas 
identidades fora das relações de poder existentes. Seguindo a ideia 
de que identidade não é um dado natural irrefutável, Silva caracte-
riza a identidade como um gesto processual, um ato performativo 
que tem por objetivo mediar as relações de poder entre os indiví-
duos.

Para Homi K. Bhabha (2013),  o estereótipo é o primeiro pon-
to de subjetificação do discurso colonial, servindo como mecanis-
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mo de defesa de uma sociedade original ameaçada pelas diferenças 
de raça, cor e cultura do outro. Bhabha considera que o estereótipo 
é uma imitação grotesca da realidade, com o intuito de transfor-
mar o sujeito colonial em um desajustado. Em Da Diáspora, Stuart 
Hall defende que esta reprodução social e cultural faz parte do 
aparelho ideológico do Estado, que utiliza de uma ideologia deter-
minada para reproduzir as relações sociais de produção.  É impor-
tante salientar que muito dessa criação dramática foi financiada e 
estimulada por meio do mecenato real e nobre. 

Toda representação cultural, social, psíquica e ideológica pode 
estar, portanto, contida nas personagens desta dramaturgia. Esta 
pluralidade de expressões parece, à primeira vista, discrepantes 
do papel desempenhado por uma personagem tipo dentro de 
uma trama. Em A Personagem de Ficção, Antônio Candido explica 
o conceito de “personagem plana” (tipo, caricatura) adotado por 
Eduard Forster: “Na sua forma mais pura, são construídas em 
torno de uma única ideia ou qualidade; quando há mais de um 
fator neles, temos um começo de uma curva em direção à esfera.” 
(CANDIDO, 1976, p.62). Em A Personagem, Beth Brait (1985) afir-
ma que a personagem representa pessoas através da linguagem, o 
que nos permite discutir criticamente, na personagem do negro, a 
representação das pessoas negras que habitavam o Império Luso-
-Brasileiro quinhentista.  

Assim, acreditamos que ficou claramente exposta a comple-
xidade que a personagem-tipo do negro apresenta dentro dessa 
dramaturgia. Quando analisamos aspectos de sua mecânica dramá-
tica, ou quando nos atemos à representação social que a persona-
gem enseja, percebemos que a sua configuração é repleta de traços 
distintivos muito marcantes, construções identitárias complexas e 
singulares que, via de regra, constroem e reforçam uma imagem 
depreciativa do negro. Percebemos, também, que a forma negativa 
como o negro é retrado  nessa dramaturgia, quando personagem 
ou quando é apenas citado, em tantas diferentes obras de autorias 
igualmente diversas, não pode ser interpretada como uma casu-
alidade, uma coincidência, mas como uma construção objetiva e 
consciente, cujo intuito é, tão somente, justificar a subjugação do 
negro dentro daquela sociedade, reforçando a construção de um 
estereótipo, traço fundamental da política colonialista.  A exceção, 
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o físico negro do Auto de Vicente Anes Joeira, parece ser um ponto 
isolado no corpus dessa dramaturgia, merecendo um estudo mais 
profundo e abrangente. 
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RECEPÇÃO DE CAMÕES COMO HIPÓTESE 
INTERPRETATIVA

Matheus de Brito1

INTRODUÇÃO

A proliferação do comentário em torno da obra de um autor 
é marca e mecanismo de sua consagração cultural, e condiciona 
sua recepção. No espaço lusófono, é caso patente o de Luís de 
Camões. Suscitada nas crises por parecer carregada de valor pátrio, 
ou porque a crítica nele a cada vez encontrava o registro primitivo 
de uma experiência renovada de “sensibilidade”, ou seja, porque o 
torna sempre comensurável com o contemporâneo, a permanência histórica 
da obra no cânone foi garantida às expensas de sua própria histo-
ricidade. A existência do cânone em si depende de seu caráter obsi-
diante, seu nexo teórico-discursivo de cegueira: diante da multidão 
de comentários, o acadêmico se inclina a reunir os que melhor se 
lhe adiram, o resto descartando. Ora, esse processo de seleção e re-
produção leva à disseminação de premissas “autoevidentes” e põe 
um óbice ao interesse de outros grupos que não partilham dessas 
premissas. Não sendo, porém, sua única razão, o duplo defeito da 
tradição é hoje percebido no desinteresse das gerações mais no-
vas pela história literária em geral, que dificilmente sustenta algum 
prestígio contra o ídolo da atualidade. 

Possíveis soluções para o presente estado de coisas começa-
riam a surgir com a reavaliação do campo. Já Cardoso Bernardes  
(2012, p. 39)  há alguns bons anos chama atenção à necessidade 
de que se faça uma história crítica dos estudos camonianos. A cer-
to modo, minha investigação explora um acesso a essa história. 
1 Doutor em Teoria Literária pela Universidade de Coimbra e, sob cotutela, 
Universidade Estadual de Campinas. Pesquisador pós-doutor do IEL/Unicamp, 
membro do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos (CIEC/UC). O 
presente trabalho vincula-se ao Projeto Fapesp no. 2017/11260-4, Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. As opiniões, hipóteses e conclusões 
ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do autor e não 
necessariamente refletem a visão da FAPESP.
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Não de uma perspectiva que toma a crônica histórica e os desen-
volvimentos institucionais do camonismo como questão, mas de 
uma teoria da história cultural literária. Aqui quero expor algo das 
questões conceituais em que esse estudo está assente, além de seus 
fins específicos. Minha comunicação, portanto, tem duas partes: 
primeiro quero justificar o interesse ou propósito cognitivo e dis-
ciplinar dessa questão, da recepção como hipótese interpretativa; 
de seguida, procurarei articular algumas questões importantes de 
teoria literária e, delimitado o horizonte conceitual, farei uma bre-
ve menção ao trabalho em curso.

1) RECEPÇÃO COMO HIPÓTESE, OU: SOBRE O CONTE-
ÚDO DE EXPERIÊNCIA DO CAMONISMO 

Na história da crítica não há senão “Camões bem diferente[s],” 
para mobilizar expressão de Aguiar e Silva (1999). Isso é material-
mente provado, diz respeito ao cânone em sentido ecdótico: como 
não houve edição autoral de sua obra lírica, as questões concer-
nentes à auctoritas de seus poemas são tantas quantos os problemas 
de emendatio, de suas lições. Cada recompilação da lírica pressupõe 
e oferece um certo Camões. O de Faria e Sousa, como o exemplo 
mais caricato, poderia escrever tudo mas jamais as oitavas “Esprito 
valeroso, cujo estado” com as quais Camões busca interceder em 
favor de “una muger casada tan lasciva” (apud ALVES, 2009). Mesmo 
que um corpus mínimo surja no horizonte, quaisquer escolhas edi-
toriais ainda esbarrarão no Camões cuja existência virtual foi desde 
então uma realidade histórica efetiva da poética, com consequên-
cias concretas para o presente “sistema literário”. 

Uma segunda comprovação diz respeito à dimensão social da 
autoria, mais especificamente à própria ideia da relação entre autor 
e cultura nacional. Que Camões não tenha sido prontamente acei-
te como gênio da língua, que tenha sido admirado por vezes com 
reservas e que então tenha conhecido oposições variadas, tudo 
isso indica um tipo específico de experiência social que a obra aco-
lheu. Das cousas que se opõem a Camões em três decênios desde Os Lu-
síadas, que Pinto de Castro retoma a apontamentos de Severim de 
Faria, poderíamos sintetizar as acusações: há deficiências lexicais; 
há deficiências estruturais (riso, repetição entediante, confusão dos 
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planos de narração); semântica e poetologicamente, há quebra de 
decoro da representação (lascívia, falar mal da nobreza) e incorre-
ção e imprecisão histórica, além de potencial blasfêmia, e a falha 
moral maior, que é ser honesto demais. 

É muito atual, por exemplo, a crítica da adequação do poema 
ao gênero, como a de que “não he decente ao Poema Heroico a 
Graça” do episódio de Veloso e da troça (Lus. V,31-35), ou a de 
que o amor pátrio de Camões é capenga, porque ele “no fim de-
sacredita a Nação Portugueza dizendo que faltão com prémios” 
(CASTRO, 2007, p. 291–92). Ora, a demanda por “decência” 
se refere à progressiva ênfase ao princípio do decoro, que se deu 
por via da preceptiva jesuítica sobretudo nas poéticas do século 
XVII. Noutras palavras, com alguns poucos anos de intervalo e 
uma digestão oblíqua de Aristóteles, já algo de anacrônico se imis-
cuía à recepção de Camões. Como o demonstrou Hélio Alves no 
seu magnífico trabalho sobre o sistema da epopeia quinhentista 
(2001), a vituperatio dos costumes era preceituada para o gênero 
epidítico-deliberativo. Camões estava em clara oposição a tendên-
cias sócio-econômico-políticas daquele Portugal. A acusação, po-
rém, tem um enlace histórico maior. O coletivo dos Lusíadas inclui, 
pergunto, aquele “vulgo vil sem nome” cuja a memória a “crônica 
rimada” de Camões deliberadamente apagou, como propôs Antó-
nio José Saraiva (2010)? Um dos textos em que Camões se pauta, a 
terceira crônica régia de Fernão Lopes, assenta a salvação de Por-
tugal na renovação do pacto entre os Povos e a Nobreza, figurada 
na Casa de Avis, indicando um tipo de reforma que reaparece de 
maneira mais sofisticada nas Cortes de 1641, com a doutrina da 
outorga do poder dos Três Estados (incluindo o Eclesiástico) ao 
Rei (MARQUES, 1977, p. 441). Parece obscura a contextura po-
lítica do comentário, mas a coleção de Severim de Faria é datada 
de 1623, quando já eram visíveis os danos que a ingerência eco-
nômica de Castela causava a Portugal na União Ibérica, e contra o 
que Os Lusíadas era convocado a prestar serviço. (Mais do que isso, 
em quantos sentidos a apologia da Nobreza, que engloba todas as 
intenções do poema, representa minimamente a ideia de nação de 
hoje?)

 Não havemos, portanto, de olhar para essas reações como se 
tivéssemos de responder aos detratores de Camões que não enxer-
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gavam ainda a literatura que o gênio do poeta via, ou de colocar-
-nos acima delas, ao fim e ao cabo suspendendo a história na hora 
de pensarmos a nossa própria apreciação. A crítica pretérita a Ca-
mões é irrefutável e incontornável, na medida em que nos dá a per-
ceber a historicidade intrínseca da cultura e o que a própria história 
da crítica implica como processo de renegociação das categorias 
judicativas. É, por exemplo, duma sofrível petição de princípio ca-
nonizar um modelo de epopeia pós-camoniana e retroativamente 
insistir em como cada coisa d’Os Lusíadas está em seu lugar. Não se 
trata, claro, da elaboração das duas coisas num único argumento, 
mas do fato de que a cultura se organiza de tal modo que o lugar 
de Camões no cânone precede o próprio Camões. Além disso, o 
princípio de economia conforme o qual hoje se estuda literatura, 
dada a massiva história da cultura escrita, tende a apagar as fontes, 
sobretudo aquelas que não entraram no panteão civilizacional. E 
a contrapartida sintomática é o estudo das fontes como erudição 
sem propósitos explicativos, como se Camões conhecer Cícero 
fosse algo de extraordinário – ou, melhor, como se o comentador 
reconhecer Cícero em Camões o fosse... (Relativamente a esse tipo 
de estudo na camonologia, Xosé Dasilva (2012) faz uma súmula 
de posições que me parece muito adequada.) Um lugar comum, 
talvez não refutado por Hélio Alves, é aquele de que o humor n’Os 
Lusíadas, tal como ocorre à vituperatio, serviria para dar um retrato 
mais completo do varão português, em sua glória, sua miséria, sua 
boa disposição. Seja lá o que isso for. O caso do Veloso pode ser 
outra forma de vituperação da história, que só pode aparecer des-
figurada n’Os Lusíadas. A questão é perguntarmo-nos não apenas 
pela possível função do expediente no interior da diegese – por 
exemplo, em que medida aquilo que Veloso vive e depois o que 
narra do Magriço (Lus. VI,43-69) não formam um antagonismo 
isotópico –, mas sobretudo que efeitos semântico-pragmáticos 
não se implicariam aí, considerando a rivalidade entre a de Camões 
e outras duas narrativas correntes do episódio, a de Castanheda 
e a de Barros. As troças que se iniciam se referem e deformam 
um acontecimento obscuro, que poderia ser incorporado à pré-
-história da Antropologia como uma das várias demonstrações da 
burrice da dominação: o desentendimento do que se teria passado 
quando Veloso acompanhou a tribo com que o Gama trocara arti-
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gos na Baía de Santa Helena. Castanheda (1833, I,iii), cuja narração 
ficou conhecida por sua excessiva honestidade, sugere que Gama 
teria ficado mais alguns dias por ali à procura de uma oportunida-
de de ajustar as contas, ao fim não tendo conseguido, ao passo que, 
conforme João de Barros  (BARROS; COUTO, 1777), “à espedida 
alguns besteiros dos nossos empregaram nelles seu almazem por 
não ficarem sem castigo”, também narrando que de algum modo 
Veloso deixou dois de seus acompanhantes negros ensanguenta-
dos, só então acorrendo outros membros da tribo. São especulações 
tão verdadeiras quanto as da troça, dado que o único relato, atri-
buído a Álvaro Velho, simplesmente não menciona nada. Também 
podemos nos perguntar se a troça não é uma dessas passagens que 
encapsulam, pela figurativização, a sequência do relato, que enfati-
za como os portugueses ficaram desconfiados dos grupos nativos 
e adotaram estratégias ostensivas de poder, visando o amedronta-
mento (cf. MOURÃO, 2011).

Poderíamos mencionar também a encomenda de uma imagem 
normativa de Nação junto à crítica camoniana, a exemplo de sua 
apropriação romântica. Longe de qualquer erosão temporal, é sim-
ples perceber, num primeiro momento, que cada época opera uma 
reescrita da história com base nas condições então vivenciadas e 
isso serviu de modos distintos à obra de Camões: na forma do 
epigonismo que lhe rendeu quantos apócrifos, na sua figuração 
entre os árcades como modelo estilístico e temático, no seu retor-
no romântico como parte da história literária e como prenúncio 
da subjetividade instituída pela burguesia do século XIX, no seu 
retorno “barrado” na figura de um Super-Camões pessoano (ou 
um Camões de vanguarda), e, obviamente, na continuidade daque-
le Camões filológico nos posteriores estudos literários “teóricos”, 
institucionalizados na segunda metade do século XX. A recente 
história da crítica acadêmica conhece ainda mais variações de têm-
pera, que conjuram o imperativo disciplinar da revisão de bases 
conceituais. As nossas ideias de literatura seguem o romantismo 
na descontinuidade referencial inaugurada pelo excessivo foco na 
subjetividade poética, de resto própria às instituições e ao pensa-
mento burguês. O conceito de “literatura” produziu-se com uma 
dupla função, historicamente cumulativa: por um lado, descrever 
ou “normalizar” objetos associados às práticas de leitura e escrita 
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características da cultura burguesa; por outro, incluir objetos histó-
ricos necessários à formação da ideia ou da autoimagem coletiva. 
É possível distinguir “fases” das práticas (retroativamente reputa-
das por) literárias, que se sedimentam como convenções do sistema, 
para tomar expressões à Ciência da Literatura Empírica de S. Sch-
midt (MEUTSCH; SCHMIDT, 1985).  Nos estudos camonianos 
há, por assim dizer, três modos pós-românticos de crítica que hoje 
organizam as abordagens da obra: a) um modo antológico, que 
toma os poemas isoladamente, como na leitura padrão de poesia 
lírica, e que normalmente espedaça escolarmente Os Lusíadas; b) o 
modo narrativo-biográfico, que parte duma macrologia camonia-
na, com hipóteses auxiliares como a de uma “forma-cancioneiro” 
ou de um princípio de imitatio vitae; c) o modo textualista, que nor-
malmente fica entre a crítica das fontes e questões de intertextua-
lidade. Esses modos infletem questões historiográficas e da teoria 
da história e parecem mesmo obedecer às fases de desenvolvimen-
to da Teoria Literária do século XX. Todos partilham da unidade 
biográfica da instância autoral, que operaria a relação entre a obra 
singular e o universo ético epocal, a chamada mundividência, dando 
assim lugar à categoria do período, aqui comensurável à do “esti-
lo”. Questões de periodologia têm precedência relativa, na medida 
em que descrever períodos é sobretudo lançar hipóteses sobre as 
condições institucionais de determinada produção cultural, mas 
a ideia se torna extremamente problemática quando a autonomia 
da literatura é assumida como a priori ou quando se lhe atribui 
alguma valência metahistórica. O conceito de “período” muitas 
vezes parece tributário da equalização entre “estilo” (ou caracte-
rísticas estilísticas) e “literariedade”, funcionando numa sequência 
metonímica que, grosseiramente explicado, lembra a tríade peirce-
ana – objeto, representamen, interpretante. Mundo-estilo-homem, 
período. A meu ver, o privilégio e a estabilização objetivante da ins-
tância mediadora do “estilo” põe a perder o horizonte pragmático 
da circulação de poesia em Quinhentos e com isso da própria obra 
camoniana, na medida em que a figura de Camões já previamente 
condicionada pela e na instituição literária surge como limite para 
a ancoragem de explicações.

Essas distintas acomodações de Camões respondem a interes-
ses cognitivos legítimos, e necessários na medida em que iluminam 
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condições distintas do objeto. No entanto, existe nelas uma limita-
ção de consciência histórica, pois tanto as suas premissas herdam 
as da teoria em sentido direto – ou seja, porque são teorias por ve-
zes simplesmente aplicadas – como também os estudos literários 
têm uma resistência extrema a pensar as suas próprias condições 
institucionais, sem o que não conseguem ver no objeto mais do 
que a herança cultural. Isto é: um conceito muito forte, embora 
conheça muitos acidentes, de literatura leva ao consenso quanto à 
literariedade de Camões, as consequências sendo as mais variadas. 
Esse modelo de estudo, próprio à especialização dos saberes que a 
Universidade departamentalizada funda, peca contra as ambições 
universais e as condições particulares da cultura, se ainda posso 
usar aqui seu conceito meta-histórico. É a maior gravidade hoje, 
diante do fato de que a universidade é o último refúgio da literatura 
e da memória cultural, quando no mundo burguês em que sur-
giu o conceito estava assegurado pela imprensa e imbuído de um 
sentido forte de formação. Dificilmente hoje podemos pensar num 
programa socialmente amplo que inclua a literatura como algo ne-
cessário, ainda mais em se tratando do passado. Ao mesmo tempo, 
felix culpa, isso nos livra da obrigação de sem mais disponibilizar 
Camões ao presente ou colocá-lo a serviço de algum particular.

2) A TEORIA DA HISTÓRIA, PARA REMEDIAR UNIVER-
SAIS E PARTICULARES

Existe uma ilusão, um esquema cognitivo muito comum, de 
que o conhecimento é algo cumulativo, de que as estruturas são 
mais simples e se tornam complexas, de que se tem a coisa e então 
o conceito, de que se tem a linguagem e então a literatura, etc. Nes-
sa via de maturação lenta, descobriríamos sempre mais de Camões 
e renegociaríamos sucessivamente os conteúdos da camonologia. 
Se essa metáfora organicista tem uma parcela de verdade, o que 
ela oculta são as reconfigurações radicais introduzidas pelas trans-
formações semânticas do conceito de literatura e de todos aqueles 
que lhe orbitam ou em cuja órbita a literatura segue. A precedência 
do cânone sobre a obra camoniana implica uma dessas transfor-
mações, que não se deixa ver na situação excessivamente local do 
seu estudo. Eu não quero advogar aqui nada como o “jogo dos 
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significantes” lacaniano ou na senda da desconstrução norte-ame-
ricana; essa cegueira constitutiva parece ser uma das condições de 
produção da consciência na atual dinâmica da cultura e não algo 
transcendental. Da perspectiva de sua cognição, ou epistemolo-
gicamente, o presente é um ponto de fuga do passado, não sua 
consequência. A bem dizer, todos os passados e futuros históricos 
são reescritos pelas tábuas do presente, e não há mirada conceitual 
privilegiada. Sabê-lo, a cada vez e sempre, é a maior responsabili-
dade perante o objeto visado. 

Uma história crítica dos estudos camonianos, como a reco-
menda Cardoso Bernardes, precisa passar em revista a razão pela 
qual incorporamos Camões à herança literária e pensar o interes-
se, para além da conservação da memória, da obra camoniana no 
presente. É uma situação epistêmica e institucionalmente delicada, 
mas é de bom senso manter que a relação entre o passado e a atua-
lidade fica sempre aberta à atualidade, não sendo possível “anteci-
par” as necessidades sociais sem forçar o passado a uma camisa de 
força que lhe é nociva, que lhe asfixia, que destrói aquilo que nele 
ainda é o “outro”, por assim dizer, do presente. Sem essa abertura, 
nem o presente pode trazer à tona conteúdos do passado, nem o 
passado realizar a crítica e a exprobração do presente. A questão 
chama atenção à importância do conceito anacrônico de literatu-
ra, na medida em que ele cauciona o passado, oferecendo uma 
nova legibilidade. Isso não acontece, porém, sem os danos a que 
normalmente se associa o anacronismo, pois é preciso substituir 
ou neutralizar os registros específicos dos processos comunica-
cionais originários. O conceito burguês de literatura ainda tinha 
coordenadas éticas e morais que deixavam visível o conflito en-
tre sujeito e sociedade, quando à própria época de Camões essa 
relação não existia, senão como um dado da comunicação, e no 
máximo expresso por categorias retóricas muito mais mediadas. 
Com a literatura burguesa, Camões a certo modo enriqueceu-se ao 
empobrecer. Hoje, com a perda (não de todo lamentável) do autor 
e da história como ancoragem do sentido da obra literária, é de se 
questionar o que é ler Camões, se isso sequer é possível consideran-
do as coordenadas cognitivas do presente. Ficamos com o sujeito 
que os românticos ergueram, mas perdemos o conflito que eles 
imaginaram. Pior: ficamos com uma certa ideia de “sujeito” que 
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sequer corresponde ao da individualidade burguesa, e tanto menos 
à pessoa na poesia camoniana. Seria preciso insistir na reconstru-
ção de condições de legibilidade, numa fantasia – na ausência de 
consciência – histórica. 

A ideia de estudar a “recepção de Camões como hipótese in-
terpretativa” atina à reconfiguração dessas coordenadas, isto é, to-
mando a validade epistemológica da tradição para a conexão com 
objeto histórico. A proximidade do contexto permitiria determi-
nar melhor a dimensão semântico-pragmática dos objetos e do sis-
tema de objetos em transformação, isto é, supondo que as suces-
sivas interpretações são concretizações motivadas desde dentro da 
própria obra em sua abertura histórica. Isso não é novo, mas algo 
esperado da praxe do especialista. Todavia, a ideia contém algo 
falacioso a que é preciso estar atento, já que o próprio então do objeto 
em vista pode conter discrepâncias incomensuráveis, a exemplo da 
que conclui que Camões comete o crime de lesa-memória; no polo 
oposto, o presente do estudo porta sempre uma imagem residual, que 
vai se confundir à visão do passado. Não existe leitor de Camões 
em cuja retina não tenha ardido a figura do Super-Camões pessoa-
no, muito simplesmente. Eu comecei minha investigação tentando 
formular teoricamente essa ars camoniandi, enfatizando também a 
necessidade de que se adote uma atitude “como se de fora” da insti-
tuição, que postule a resistência às predicações demasiado fáceis e 
que assim livre duma má infinitude interpretativa irresponsável e 
do presentismo não raro cheio de má fé. Tratar-se-ia de avançar o 
programa que Aguiar e Silva remete à hermenêutica material de Peter 
Szondi (2008), um programa crítico-interpretativo rigorosamente 
orientado pela reconstrução dos tempos históricos tal como mate-
rialmente registrados nas obras, em seu nível “artefatual” ou seus 
estados documentais. 

Da ideia inicial, surgiu a de oferecer um prisma de poética his-
tórica sobre alguns modelos consolidados de historiografia. Em 
vez de subscrever o anacronismo presentista simplesmente como 
o mal necessário constitutivo das Letras, talvez pudéssemos fazer 
um experimento arcaicizante. Eu pensei num Camões antiliteratura, 
assinalando aquilo que em sua poética parecia resistir às conven-
ções emergentes que levariam ao conceito burguês, pós-românti-
co, de literatura. À partida não quero propor nenhum método novo 
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para o estudo da literatura ou para uma achega historiográfica, mas 
espero contribuir com modelos de investigação crítica que com efei-
to já existem. De modo muito abreviado, tratar-se-ia de resolver 
alguns gaps da legibilidade literária relativamente àquela que seria 
possível à obra camoniana, nos quais prolifera muita confusão a 
respeito do seu sentido geral bem como do sentido específico a 
certos poemas.

Para isso, seria preciso pensar a partir de um tensionamento 
daquilo a que me referi por “ambições” e “condições” da cultura, 
em sentido geral como em particular. Por um lado, trata-se alcan-
çar, sem lhe antepor as expectativas do presente universo literário, 
o que é que estava acontecendo no circuito de produção de poesia 
no século XVI e que particularmente se projeta na obra camonia-
na, e que fins determinados ela em contrapartida visava ou poderia 
visar, e, por outro pensar como o processo de beletrização da poe-
sia camoniana dissolveu essas questões ásperas de história, ou seja, 
quando a própria obra passou a ser modalizada por outro circuito 
cultural, e como se entrelaça a essas expectativas emergentes. O 
pressuposto é o de que não há nada como a moderna “literatura” 
nesse espaço da produção de poesia, pese que muitas das conven-
ções hoje empregues para a elaboração do conceito já funcionas-
sem à época, embora com outros fins. Um segundo pressuposto 
é a nulidade da questão da autoria diante do caráter institucional 
da figura camoniana, em relação a que até mesmo a inexistência 
de Camões seria irrelevante. Não implica isso subscrever nenhum 
laxismo metodológico ou o abandono da investigação filológica, 
mas o que se pretende é isolar as diversas tarefas de que os estudos 
camonianos se incumbem. Qual é o ganho cognitivo, por exemplo, 
que teríamos ao descobrir que quatro séculos de leitura da Égloga 
dos Faunos se construíram sobre uma atribuição errada de auto-
ria? Ao que me parece, o poema pertence já (e difícil quem o ques-
tione) ao Camões social. Esses dois pressupostos apenas embar-
gam a coerência excessiva com que muitas vezes nós abordamos 
a obra do poeta. No caso de descobrirmos ser outra a autoria da 
Égloga, por exemplo, seríamos obrigados a reavaliar os nexos que 
frequentemente aduzimos entre ela e outros poemas, ou Os Lusía-
das, ou as circunstâncias, etc. Um primeiro trabalhinho, realmente 
pontual, está para sair com o título de “Camões e a Civilização do 
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Comércio”, e basicamente é sobre como a tradução para o inglês 
de Julius Mickle (1776) se constrói sobre uma transformação fun-
damental das coordenadas éticas da recepção de poesia, ao mesmo 
tempo que algo no poema camoniano já se oferece à integração ao 
universalismo burguês que caracteriza o contexto espiritual dessa 
tradução. 

O atual estágio do projeto discute a relação entre a obra camo-
niana e a periodologia literária, seguindo as linhas aqui apresenta-
das. Uma das hipóteses dessa investigação é a de que uma dentre 
as muitas configurações “morais” da comunicação de poesia – no 
sentido, se não estou equivocado, com que Cícero amplia a ex-
pressão grega ethos – teria caído nas graças da recepção literária, 
sendo lida como função autorreferencial no todo da obra camo-
niana. Essa é uma hipótese auxiliar, que apenas conduz ao objetivo 
mais concreto de pensar as coordenadas de produção e circulação 
de poesia do século XVI. Talvez a poética histórica sirva, esse é 
o horizonte de minha investigação, como um prisma para que a 
história literária torne a dizer mais do que aquilo que de qualquer 
maneira já esperamos dela.
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GRACILIANO RAMOS, CONTEMPORÂNEO DE 
EÇA

Miguel Sanches Neto1

1.

Na década em que a arte brasileira mais defendeu a ruptura 
(os anos 1920), seria possível procurar uma renovação a partir de 
modelos ligados a um tempo visto programaticamente como ven-
cido? Eis a pergunta incômoda que a publicação de Caetés (1933), 
romance de estreia de Graciliano Ramos, veiculado apenas anos 
depois de sua escrita, nos propõe. Talvez este seja nosso grande 
romance moderno mais século dezenove, permitindo assim uma 
compreensão de embates contemporâneos entre modos de mo-
dernidade. 

Não seria, portanto, totalmente por acaso a escolha de Graci-
liano de uma temática indígena para a sua obra. No período, o cul-
to antropofágico ao primitivismo promovia uma adoração festiva 
(ritualística) de nossos antepassados americanos, numa valorização 
do que era visto como problemas de identidade, resultando no 
personagem mais emblemático do período, que doa seu nome ao 
principal livro de Mário de Andrade. Entre Caetés (concluído em 
1928) e Macunaíma (1928) se estabelecem contrapontos de imagens 
do Brasil. Estas divergências são sociológicas mas também estéti-
cas e de política de língua.

Se estes autores estão representados, em momentos diferentes, 
de forma equilibrada no cânone do modernismo brasileiro, há um 
descompasso de prestígio muito grande entre os dois livros, Cae-
tés figurando como obra constrangida de um autor lembrado por 
outros títulos. 

Compreender a sua gênese deslocada talvez permita uma ava-

1 Professor-associado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com pós-
doutorado pela Universidade do Minho, onde desenvolveu pesquisa sobre a relação 
entre Graciliano Ramos e Eça de Queirós como bolsista da Capes no programa de 
Estágio Sênior (2015-2016).
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liação menos injusta da sua importância na construção de uma 
literatura brasileira vocacionada para a universalidade.

2.

Desde as suas primeiras recepções até importantes estudos 
recentes sobre ele, Caetés foi diretamente relacionado a Eça de 
Queirós. Esta operação analítica pode vir como ressalva, denun-
ciando-o sutilmente como velharia em um período em que, na fa-
mosa frase de Oswald de Andrade, se buscava atualizar o relógio 
Império de nossa arte. Jornalistas, críticos, professores e escritores 
não deixam de apontar este fato, seja como demérito seja como 
mera constatação turística de leitura, criando assim uma aborda-
gem comparativista que em alguns casos não passa de curiosidade. 
Principalmente dois livros de Eça são convocados nestas peças de 
acusação das influências sofridas: O Primo Basílio e A Ilustre Casa de 
Ramires. Mesmo quando não se declara tal eco como marca dimi-
nuidora de uma obra obtida por procedimentos narrativos e lin-
guísticos extemporâneos, o que explicaria o valor mais balizador 
de Caetés na produção de Graciliano, este tipo de aproximação pa-
dece de uma visada hierárquica. O autor nordestino, distante dos 
grandes centros que ditam as modas, se aproxima de um mestre do 
passado, para usar a expressão consagrada por Mário de Andrade, 
num papel de discípulo. Estas análises, quando oriundas de estu-
diosos de Eça, tentam dimensionar o seu largo consumo no Brasil. 
Se ambas as conclusões não são falsas, elas acabam por entender 
o romance de Graciliano numa perspectiva epigonal, como se o 
autor realmente só se fizesse grande a partir do momento em que 
se afirma como individualidade de linguagem, afastando-se de seu 
modelo e da cultura europeia.

A presença de elementos queirosianos é tão visível em Caetés 
que seria possível pensar Eça como uma espécie de coautor ocul-
to da obra. Nitidamente, a história de João Valério se formata a 
partir do contexto narrativo e das tensões que projetaram o autor 
português, o que não deixa de ter alguma ironia num momento 
artístico de refundação do nacionalismo brasileiro, de afirmação 
de uma independência principalmente de linguagem em relação a 
Portugal. Hoje, quando se fala em uma transpátria unida em torno 
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da língua, esta sobreposição pode ter outro sentido. 
Assim, a parcela autoral do elemento estrangeiro na estreia 

de Graciliano não é vista aqui como fator de diminuição de sua 
originalidade e de sua importância, mas justamente no sentido 
contrário, como compreensão moderna do literário, para além dos 
programas de uma escola.

Lendo Caetés lemos também, mas não apenas, Eça de Queirós, 
recontextualizando-o, pois a obra deste funciona como uma teoria 
romanesca, permitindo que Graciliano erga uma narrativa sertane-
ja, de matriz urbana, uma espécie de modelo reduzido do Brasil, 
com total autonomia em relação à voga literária do período, des-
cortinando um país que estava diante dele e produzindo pequenos 
abalos nas letras nacionais. A obra/linguagem do outro funciona 
como uma lente de aumento, que destaca realisticamente a paisa-
gem ao redor. Não utilizo, portanto, o conceito de influência mas 
de acesso a uma teoria narrativa experimentada na leitura de um 
autor como instrumento de construção literária.

3.

Um escritor serve como amplificador a uma outra individu-
alidade quando há identificação pessoal ou quando se reprodu-
zem situações externas com alguma similitude, ou com o concurso 
dos dois fatores. A identidade portuguesa continuava e continua 
atuando no interior da brasileira. Ao pensar Portugal, Eça estava 
também se referindo, tangencialmente, ao Brasil – principalmente 
ao Nordeste brasileiro, região em que o acréscimo de elementos de 
outras etnias é bem menor do que no Sudoeste e no Sul. Eça tem, 
para aquele universo, mas não só para ele, uma função reveladora. 
É atributo dos grandes autores esta universalidade, sabe-se. No 
caso de Eça e do Brasil, no entanto, a sua obra tem uma relação 
de continuidade explícita, pois ao mesmo tempo em que ele, de-
senvolvendo um painel ficcional crítico em relação à sua pátria, era 
lido na ex-colônia como um autor português (reforçando desta 
forma laços ancestrais), chegava ao Brasil sem as insígnias colo-
niais, pois não pactuava – na ótica da ideologia linguística – com 
uma visão imperialista de cultura. Poderíamos arriscar a dizer que 
ele era lido como um escritor português que menos português era, 
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o que lhe tirava qualquer sentido colonizador. Eça foi recebido no 
Brasil como um igual, pois o viés desmitificador de sua narrativa 
em relação à sociedade portuguesa promove uma reaproximação 
entre culturas que, tendo sido uma só, foram aos poucos se distan-
ciando até a grande ruptura no Modernismo de 1922.

Foi nesta chave de irmandade de visão que acabou lido pela se-
gunda geração modernista, que estabiliza modernamente a lingua-
gem literária, reaproximando-a do modelo original (o português), 
mas sem uma lógica de dependência e sim buscando pontos de 
contato. A presença deste autor na corrente sanguínea da litera-
tura brasileira é muito mais do que um caso de importação de 
modismos estéticos ou sociais, pois ele contou com uma cidadania 
nas letras brasileiras, não apenas por ter publicado vastamente na 
imprensa local, mas principalmente por ter sido lido com cumpli-
cidade entre nós.

Para Graciliano, ele não era um escritor morto, com uma obra 
distanciada. Esta ainda estava em aberto e continuava agindo de 
maneira transformadora sobre as sensibilidades, o que fazia dele 
não apenas um autor brasileiro, na medida em que corroía os valo-
res da sociedade em que se formou, mas também contemporâneo. 
Não nos chegava, pelo menos para os novos autores do segun-
do modernismo, nem como um peso pesado da cultura da matriz 
nem como um monstro sagrado do passado. Morto havia mais de 
duas décadas, vinculado a uma estética tida como superada, Eça 
ainda fornecia chaves modernas de leitura do Brasil.

4. 

Nada acompanhou de forma mais recorrente a carreira crítica 
de Caetés do que a cobrança de uma dívida estética que não se 
podia ocultar. “Em muitas de suas páginas a gente percebe que 
Eça deixou nelas marcas fundas” (CAVALCANTI, 1933). Logo 
depois, o crítico menciona uma tendência para a caricatura, idênti-
ca restrição feita ao ficcionista português. 

Desde o lançamento de Caetés, não se tem dúvida quanto à 
qualidade da obra e o seu sentido revolucionário, mas o nome de 
Eça acaba se ligando ao de Graciliano, o que cria o mencionado 
efeito de coautoria. Será quase um estribilho crítico a comparação. 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1289

No mesmo ano, Aurélio Buarque de Holanda também insiste 
nestes empréstimos estéticos: “A construção de certas frases, cer-
tos achados de expressão, mesmo certas palavras características 
do estilo de Eça de Queirós, traem a influência deste escritor so-
bre o romancista de Caetés” (HOLANDA, 1934). Embora o verbo 
trair tenha uma acepção negativa, o que denunciaria um desejo 
de esconder o modelo, o que de resto é impossível, o crítico logo 
explica que influência para ele não é a mesma coisa que depen-
dência. Ler a obra do estreante como subserviente a um ícone 
português seria torná-la inválida num momento de afirmação de 
autonomia moderna de nossas artes. Aurélio é cuidadoso ao fazer 
tal distinção. A contaminação do alheio seria fruto de uma “longa 
infiltração, através de uma leitura apurada e contínua”. 

Cada crítico vai aprofundando níveis desta influência, até mes-
mo para inocentar Graciliano, como faz Álvaro Lins em 1947, 
em “Romances, novelas e contos: visão em bloco de uma obra 
de ficcionista”. Neste texto fundamental da consagração do novo 
mestre do romance de língua portuguesa, quando já haviam sido 
editados alguns de seus títulos mais conhecidos, Lins tenta mini-
mizar as transferências literárias: 

“Costuma-se dizer que este primeiro romance do Sr. Gra-
ciliano Ramos foi muito influenciado por Eça de Queirós. 
Ora, a não ser em algumas pilhérias, e na página final, que 
realmente parece ter sido inspirada nas últimas páginas de A 
Ilustre Casa de Ramires, não vejo nitidamente as linhas dessa 
ligação” (LINS, 1963). 

A mecânica consagradora leva a uma acusação que serve de 
defesa. Há, sim, influência, superficial e irrelevante, tal como o 
tom ramiriano de algumas passagens. Com isso, um livro de Eça é 
nomeado e passa a servir como um contraponto a estas análises. 

Outras leituras esmiuçarão as relações entre os autores, quase 
sempre em uma fronteira instável entre o reconhecimento da alta 
qualidade do romance e as suas filiações incômodas. Na comemo-
ração do cinquentenário da publicação do livro, por exemplo, o 
poeta Ledo Ivo (IVO, 1984), em seu estilo desabusado, a um passo 
da ofensa, não se retrai ao afirmar o cunho lusitano do romance, 
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declarando mesmo que não há inovação literária nele. Sem meias 
palavras, reduz a narrativa a uma cópia da língua do Rocio e do 
Chiado, o que demarcaria uma inadequação quanto ao universo 
retratado de uma cidadezinha perdida no sertão brasileiro. O poeta 
entende esta presença não só de Eça – mas também de Macha-
do – como fruto inconsciente de reminiscências de leituras, que 
o levaria a macaquear o vocabulário e a sintaxe – para me valer 
de um verso de Manuel Bandeira –, num receio de render-se aos 
elementos da oralidade. 

A conexão direta com Eça se dá, para ele, por meio da repe-
tição não apenas do triângulo amoroso de O Primo Basílio, mas do 
próprio nome das duas esposas adúlteras: Luísa. Além de acres-
centar outro título à história das dívidas romanescas de Graciliano, 
Ledo Ivo destaca o grau de dependência que vai muito além das 
reminiscências linguísticas. Os tipos ecianos cruzam o oceano e se 
instalam num romance muitas décadas depois. 

A impressão que fica, depois da leitura deste ensaio, é a de 
que Caetés não passa de uma máquina antiga, extraviada de seu 
tempo e de sua pátria, esquecida no sertão nordestino. Haveria 
uma completa inadequação em seu surgimento, e não caberia a ela 
a modificação do padrão literário já desgastado do modernismo 
da década de 20, cujo marco, para o poeta, seria a publicação de 
Menino do engenho, de José Lins do Rego (1932). 

Avesso a esta corrente um tanto simplificadora, outro poeta, 
José Paulo Paes, retoma as teses propostas e mostra que não se 
pode estabelecer uma relação direta entre o livro escrito pelo fi-
dalgo português, no interior de A Ilustre Casa de Ramires, e os ma-
nuscritos abandonados de João Valério em Caetés. Reconhecendo 
a recolha de recursos e um desejo de representar a nação nos dois 
livros, Paes identifica em João Valério o personagem-chave da pro-
dução posterior de Graciliano, e muito comum na literatura dos 
anos 1930 (o pobre-diabo, o fracassado), evitando assim o corte 
brusco entre dois Gracilianos, o de Caetés e o dos romances com 
maior densidade psicológica, tese implícita na análise de Ledo Ivo. 

Esta listagem da chave queirosiana de leitura da obra de estreia 
de Graciliano poderia ser aumentada, mas a partir daqui teríamos 
apenas uma ampliação das áreas de contato com A Ilustre Casa de 
Ramires e O Primo Basílio. Não há maiores novidades sobre esta 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1291

influência, que fica documentada em artigos, ensaios e trabalhos 
acadêmicos, permitindo que se aceite, sem margem para dúvidas, 
tal filiação. Eça resta colado definitivamente a Caetés, como uma 
presença literária fantasmagórica.

Como defesa, Graciliano se calou sobre esta sobreposição au-
toral. Não tentou também apagá-la, reescrevendo o romance, o 
que aproximaria o seu procedimento ao de Eça, sempre obcecado 
pela contemporaneidade dos livros publicados em outras épocas. 
O seu romance é uma construção orgulhosamente antiquada. Ledo 
Ivo o compara a um soneto parnasiano, que o autor faz cruzar o 
século a que ele, esteticamente, pertence, quase como uma provo-
cação para os futurismos da escola paulista, as fragmentações, os 
simultaneísmos da cidade moderna, a alegorização carnavalesca da 
identidade nacional. Duro, gramaticalmente correto, com sotaque 
lusitano e de uma monotonia amarga, Caetés é uma máquina de lin-
guagem em funcionamento lento nascida em um tempo de culto 
da velocidade. Verdadeira provocação. 

5.

Se dois títulos são convocados nestas peças de acusação, o di-
álogo de Graciliano com Eça se dá, no entanto, preponderante-
mente com uma obra de Eça, publicada postumamente em 1925, 
e que chegava a Graciliano, leitor da literatura portuguesa, como 
novidade. 

Em minha avaliação, a matriz narrativa de Caetés é Alves & C.ia. 
Por meio da leitura acalorada desta novela, Graciliano estabelece 
uma conexão direta com o universo narrativo da história de adul-
tério sob a égide de uma empresa, eixo de seu romance de estreia. 

O personagem principal de Caetés é também uma firma, por 
meio da qual há uma união adúltera. Chama-se Teixeira & Irmão, 
o que o coloca o romance, de imediato, no mesmo campo repre-
sentacional de Alves & C.ia. Como o encaminhamento do enredo 
será outro, aqui se reforça a ideia familiar da empresa, embora a 
palavra irmão apareça na sua acepção original e também na de 
alguém muito próximo. Graciliano vai explorar o duplo sentido da 
palavra, mostrando uma relação de amizade, tal como no triângulo 
Alves/Lulu/Machado da narrativa queirosiana. 
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A relação triangulada Adrião/Luíza/Valério vem, portanto, 
nitidamente de Alves & C.ia e permite a Graciliano, na época admi-
nistrando uma loja que herdara do pai, transpor para o texto uma 
percepção própria do país.

O jovem Valério, recebido na empresa e no lar como um pa-
rente, comete uma traição ao amigo, dentro de uma simbologia 
incestuosa, uma vez que ocupa o lugar vago do filho que o casal 
não teve. A sociedade na empresa pressupõe aqui também, num 
tom mais trágico (que será o principal acréscimo de Graciliano ao 
modelo narrativo de Eça) do que o de Alves & C.ia. A outra peça 
conjugal aparecerá confundida com um filho ou como um irmão, 
figurando como familiar na razão social da empresa.

As modificações de enredo efetuadas por Graciliano não são 
suficientes para ocultar as suas fontes, o que o torna um escritor 
queirosiano não apenas por se valer de soluções e sugestões narra-
tivas deste autor, mas por usar o mesmo procedimento praticado 
por Eça de apropriação de outras obras, uma das estratégias de 
fortalecimento de literaturas periféricas. 

Há um deslocamento que também dá continuidade aos proce-
dimentos narrativos de Eça, ampliando-os. Quem conta a história 
é o amante, usando a primeira pessoa como forma de conquistar o 
leitor, de quem quer a adesão afetiva. O tom confessional do livro 
em que um jovem trata de suas fraquezas, de suas limitações, tenta 
ocultar sua falta de caráter. Aqui entram mais dois modelos quei-
rosianos como material de ficção aproveitado por Graciliano. O 
primeiro, o da escolha do ponto de vista do amante, vem da cena 
de adultério no meio argentário, explorada no caleidoscópio social 
de Os Maias. Emula o mirante narrativo de João da Ega sobre seu 
caso com Raquel, ponto de vista obtido através do discurso indi-
reto livre. Esta narração, no entanto, assume um tom completa-
mente risível, pelo absurdo de o ator da ação desonrante se sentir 
desonrado. Em Graciliano, o tom indignado, e portanto farsesco, 
do amante é substituído por um tom desencantado, autocrítico, o 
que o aproxima de outro dos livros-modelo desta obra, A Ilustre 
Casa de Ramires. Tal como nesta história fidalga, o leitor sente al-
gum afeto pelo protagonista que revela ações nada defensáveis. 
Assim, o romancista estreante está reorganizando estas memórias 
de leituras que feriram a sua sensibilidade numa construção em 
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que a fonte é acessada e modificada.
Ainda pertence ao modelo estrutural de Alves & C.ia o recurso 

de abertura brusca do romance, com o ato do encontro entre os 
amantes, que se veem em uma situação adúltera. Caetés começa 
com uns beijos que João Valério desfere na nuca de Luísa, que por 
sua vez reage, assustada – mais com os próprios sentimentos do 
que com a ousadia do rapaz que ocupa na casa o lugar de filho. A 
rapidez narrativa que distingue a novela de Eça vai ser usada aqui 
como uma forma de colocar o leitor imediatamente no centro da 
história. O “filho” do casal se mostrou um monstro moral, não 
respeitando aquela que é a esposa de seu pai postiço. A reação 
imediata de Luísa é de repulsa, reputando-o doido. E o narrador, a 
partir desta abertura, vai remoer as dúvidas: entendeu mal os sinais 
da esposa? Ela o denunciará ao marido? 

O episódio dos beijos, tão rápido, é sucedido pelas reflexões 
temerosas do jovem, que passará a noite em claro. O que o ator-
menta não é o ato em si de ter beijado a mulher de seu patrão, mas 
saber se ela queria ou não isso, se vai ou não falar ao esposo, se os 
irmãos Teixeira vão ou não expulsá-lo da firma.

O adultério, temática-chave do romance realista do século 
XIX, continua sendo o motor narrativo na segunda metade da dé-
cada de 1920, quando o modernismo estava fazendo a liquidação 
da arte passadista. Se é uma cena ainda introdutória do adultério 
que deflagra a narrativa de Caetés, ela abre espaço para aquela que 
será uma das grandes marcas da obra posterior do autor: as rumi-
nações, os dramas dos personagens, a exploração do tempo psico-
lógico, em oposição ao tempo realista. É por meio da expressão de 
suas dúvidas interiores que João Valério vai cativando o leitor. O 
fato é que as suas ruminações, seus recuos, o sofrimento pelo qual 
passa nesta cena e em outras, tudo isso cria empatia. Ele está con-
tando o seu caso para obter uma avaliação amiga de suas atitudes.

Neste primeiro capítulo, temos instalado o conflito de ordem 
psicológica. O jovem acolhido no lar como um igual se aproveitou 
da intimidade para desejar a esposa de seu protetor. A sociedade 
estabelecida na firma, seguindo o modelo de Alves & C.ia, se es-
tende aos domínios do lar. Uma mesma sobreposição da casa e da 
empresa, em que os direitos se confundem, estrutura o romance 
de Graciliano. João Valério vai ficar com uma parte dos lucros 
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também no âmbito do relacionamento amoroso do patrão. 
O enredo se desenvolve em dois registros, que se alternam ao 

longo da história. As ruminações do narrador e os acontecimen-
tos que ele vive. Há, portanto, espaço para reflexões e também 
descrições e diálogos, o que filia o livro ao movimento realista-na-
turalista, que não é praticado em sua receita original, mas já com 
os acréscimos de uma maneira particular de escrita, que colocará 
Graciliano, a partir do segundo romance, muito mais próximo do 
modo machadiano do que do praticado por Eça. Caetés, portan-
to, é um romance que nasce em um momento de mudança dos 
referenciais do autor. Nem por isso deixa de ser uma obra que o 
localiza em uma tradição, dando-lhe um poder de novidade pela 
sua gritante extemporaneidade, que funciona como antídoto para 
as invenções modernistas em curso. A herança de uma obra tida 
como velha tem um impacto novo. E Caetés funciona, assim, como 
ponte entre temporalidades, encenando a luta entre dois argentá-
rios, que se efetiva pela disputa da mulher, mas cujo prêmio não é 
ela, e sim a empresa. Tal como em Alves & C.ia, no momento em 
que Godofredo cogita matar-se (recuando por ver a firma com 
outra razão social: Machado & Cia), aqui o amante se apropria do 
legado comercial. No romance de Graciliano, não se muda sequer 
a designação da empresa, o que transmite uma ideia da usurpação 
do próprio nome do marido que se suicida.

Disfarçado como uma história de amor ou de dedicação às 
letras, Caetés é o estudo sobre a índole predatória da pequena bur-
guesia comercial, que busca o benefício próprio a qualquer custo, 
tanto social como pessoal. O narrador finge não ser um homem 
de negócios, mas tudo faz para atingir seu objetivo de ascensão, e 
logo se instala confortavelmente no novo papel: “Abandonei defi-
nitivamente os caetés: um negociante não deve se meter em coisas 
de arte” (RAMOS, 2013). Eis a sua verdadeira identidade. Mais do 
que um vagabundo, como afirma o autor, este personagem é um 
malandro, que busca sempre se dar bem. Tal como o amante-sócio 
Machado, ele faz a empresa prosperar. Vai além e ocupa o lugar 
do sócio fundador. E agora a viúva também tem uma dependência 
em relação a ele. E todos prudentemente esquecem a traição e o 
suicídio de Adrião, que não pesa sobre os ombros dos adúlteros. 
A empresa está salva, o renome comercial foi colocado acima da 
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honra.
Caetés, uma obra em que a narrativa de superfície se bifurca – a 

história de amor e a escrita do romance histórico –, nada mais é do 
que um estudo da índole argentária, uma análise da ocupação de 
lugares no mundo dos negócios. Arte, amor, amizade e desprendi-
mento não são valores, são meios usados para se atingir um obje-
tivo. Graciliano encontra em Eça algumas ferramentas narrativas 
que permite que ele organize ficcionalmente um universo que ele 
conhecia bem – a província. 

E assim Graciliano, em sua estreia, se chamou Eça de Queirós. 
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AS PREMÊNCIAS DE NOSSO TEMPO 
DESVELADAS NA LITERATURA PORTUGUESA 
CONTEMPORÂNEA: INDICATIVOS PARA O 

ENSINO NOS CURSOS DE LETRAS BRASILEIROS

Miriam  Denise Kelm1

Nas universidades brasileiras, a cada nova formulação/refor-
mulação das grades curriculares dos cursos de Letras, e diante de 
necessidades prementes como, por exemplo, a inclusão de disci-
plinas sobre literatura e cultura afro-brasileira e indígena, mídias 
digitais e formação do leitor literário, oralidade, cultura popular e 
literaturas africanas de língua portuguesa, vemo-nos às voltas com 
considerações ligadas ao ensino da Literatura Portuguesa. 

Para escapar da armadilha em que se converte um estudo iso-
lado, intensivo e/ou extensivo da produção literária portuguesa 
pregressa, pensando no público-alvo que é o estudante de Letras 
brasileiro, buscam-se estratégias que chamem a atenção, desper-
tem o interesse e estimulem os futuros docentes de Língua Portu-
guesa e Literaturas de Língua Portuguesa a se apropriarem deste 
universo, fazendo-o seu também para melhor desenvolverem sua 
capacitação no ensino de literatura. Estamos falando de uma pos-
sível revitalização dos conteúdos que a tradição legou e não sua 
extinção ou substituição. Novos elos entre o histórico passado e 
o presente vivido, tanto português quanto brasileiro, e também o 
africano de expressão portuguesa; ressignificações à luz de uma 
leitura pós-colonial, assim como percepções sobre contingências 
atualíssimas representadas na recente produção literária portugue-
sa, tudo isso pode favorecer a proximidade almejada. 

O primeiro ponto a servir de reflexão foi abordado explicita-
mente pelo ensaísta e crítico literário português Eduardo Louren-
ço ao detectar o movimento de “desfiliação” adotado pelo Brasil 
em relação às suas origens coloniais, que tem em Portugal a matriz 
histórica, linguística e cultural. Também a literária, pois herdamos 
autores, estilos e formas de expressão literária que foram assimi-
1 Profa. Dra. Associada da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),  campus 
Bagé/RS, Brasil. 
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lados e reproduzidos, também reinventados, inspiradores que fo-
ram e são na configuração da nossa literatura.  Lourenço se utiliza 
da expressão “rasura, já antiga, da raiz lusitana donde procede [o 
Brasil]”. (LOURENÇO, 2001, p. 137) Se por um lado o autor re-
mete à situação colonial singular vivida histórica e humanamente, 
como um dos fatores condicionantes, com o estabelecimento da 
família real portuguesa a partir de 1808, por outro reconhece no 
nosso país uma postura refratária, há pelo menos um século, ao 
discurso sustentado pela antiga metrópole, mantenedor de laços 
“paternalistas” que em realidade não são cultivados do lado de 
cá. A formulação feita por Lourenço, bem como a avaliação das 
relações institucionais entre os dois países localiza-se no final dos 
anos 1980.  

Acontece que as relações entre povos que passaram pelo pro-
cesso de colonização, assim como os movimentos de independên-
cia, são um modo de atualizar o entendimento de todo esse meca-
nismo, dos quais reencontramos resquícios de intrincados modos 
de exercício do poder, subserviência e sobrevivência, colocados e 
discutidos no interior das teorias pós-coloniais e observados em 
representações literárias. Se o Brasil rompeu politicamente bem 
mais cedo do que outros países, principalmente aqui nos inte-
ressando comparativamente as outrora colônias ultramarinas na 
África até a década de 1970, o tema não está ultrapassado, como 
bem mostra Margarida Calafate Ribeiro ao propor um complexo 
de imagens que define com as palavras “império como imaginação 
do centro”, avaliando o cerne das alterações identitárias havidas 
em Portugal nos diferentes momentos dos últimos cinco séculos 
(RIBEIRO, 2004, p. 30).  

Assim, tem-se o mote “identidade” como central, tão caro aos 
Estudos Culturais, aos Estudos Pós-Coloniais e à Literatura de um 
modo geral, percorrendo desde Os Lusíadas, de Luís de Camões, 
atrelando-a ao pendor marítimo, expansionista e cristão, e passan-
do por Eça de Queirós, em suas cartas e crônicas, ou em Os Maias, 
onde se discute a absorção de influências  estrangeiras  como um 
entrave na configuração identitária portuguesa genuína.  

Chega-se a Fernando Pessoa no século XX, que revisita os 
empreendimentos fundacionais em Mensagem e conclama a nação 
a reerguer-se. Ou em “Ode marítima” onde alcunha a expressão 
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“alma atlântica” a governar a índole portuguesa. Também revemos 
o mote identidade em Jangada de pedra, de José Saramago, numa 
proposta alegórica extrema em que o traço ibérico comum a Por-
tugal e Espanha - a “alma atlântica” – é o norte tomado após a 
ruptura com o restante da Europa. Saramago ousa formular a hi-
pótese de um novo e outro tipo de entrelaçamento com as outrora 
colônias, pois o desconforto com a submissão às regras econômi-
cas impostas pela entrada de Portugal na União Europeia, desde 
1985, reflete o sentido de subalternização e perda da autonomia 
portuguesa. Hoje, sobrelevadas todas as vantagens que os largos 
investimentos europeus introduziram, Portugal presta contas anu-
almente à cúpula financeira liderada pela França e Alemanha. 

Mas é na leva de textos advindos da experiência da guerra co-
lonial nas décadas de  1970-1980, que reencontramos, de forma 
avassaladora, a autocrítica sobre o percurso histórico e identitário 
português. Chega-se ao fim de um sistema implantado há sécu-
los nas antigas colônias ultramarinas; os tempos são outros e já 
não há mais justificativa para a dominação de povos legitimamente 
constituídos e ansiosos pela autonomia, como viu-se em Angola e 
Moçambique especialmente. A singularidade de que uma boa par-
te dos autores consagrados daí por diante participou dos eventos 
ou esteve muito próximos a eles, física e emocionalmente quando 
ainda jovens, trouxe para os textos narrativos o viés autobiográfico 
em toda a sua plenitude, como é o caso de António Lobo Antunes, 
Manuel Alegre, José Martins Garcia e Lídia Jorge. 

Em Lobo Antunes, especialmente em Os cus de Judas, de 1979, 
os traços biográficos e traumáticos incidem ainda e sempre na farta 
obra conhecida até aqui, trazendo-nos a experiência do contato com 
a guerra a partir de dentro e sua permanência nas vivências subjeti-
vas. Diante das circunstâncias atuais em que conflitos armados estão 
espalhados por todo o mundo ou as ameaças constantes à paz se 
fazem sentir  diariamente, advindas de quem detem o poder político,   
os livros de Lobo Antunes provocam uma reflexão sobre a frágil 
compleição psíquica e emocional,  atingida de forma permanente 
muitas vezes, lembrando o quanto a normalidade de vida é violada 
ou interrompida em períodos de guerra.  

Já em Lídia Jorge, a partir do romance A costa dos murmúrios 
(1988), vê-se a constante alteração que o fim do império português 
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provoca nas novas relações com os antigos povos colonizados. A 
autora segue sendo extremamente pontual e criativa ao abordar as 
relações humanas em perpétua mudança. É o caso de O vento asso-
biando nas gruas (2002) e A noite das mulheres cantoras (2011). Haver-se 
com os novos tempos pós-coloniais, sujeitos em trânsito, imigrantes 
e outros arranjos relacionais, mais a força de interferência midiática 
que assola os indivíduos na contemporaneidade  é o que Lídia Jorge 
tem tratado em seus romances, sem nunca deixar de fazer ressoar o 
passado histórico e político português enquanto dado recolocado e 
em processo de avaliação. 

Neste mesmo mote surgem duas obras fundamentais em 2011, 
na atual fase rememorativa e reconstitutiva da identidade portugue-
sa, apontando o enfrentamento corajoso que a geração de autores 
um pouco mais jovens adota na cena lusitana.  Completamente in-
seridos no que a argentina Beatriz Sarlo denomina de pós-memória, 
O retorno, de Dulce Maria Cardoso, e Caderno de memórias coloniais, 
de Isabela Figueiredo, reinserem o tema do colonialismo e o seu fim 
problemático, agitando a sociedade portuguesa com novas coloca-
ções para o que se queria submerso no esquecimento. Trata-se da 
visão daqueles que conviveram com os resquícios de um período em 
vias de se extinguir historicamente, que herdaram os efeitos sobre o 
núcleo familiar mais próximo, entre eles o silêncio, a memória par-
cial, fragmentada, e as contradições visíveis nas falas diversas sobre 
o passado.  Sarlo destaca o conflito inerente às duas perspectivas, a 
histórica e a memorialística, raramente coincidentes. 

Se a história costumeiramente trabalha com a seletividade, os 
apelos da memória se fazem sentir porque a reconstituição almeja-
da vê como central o direito à lembrança, à restituição de verdades 
ignoradas por serem incômodas. Sujeito e experiência, neste caso, 
são depurados pelo tempo transcorrido, uma vez que as autoras pre-
senciaram fatos mas, por serem ainda crianças a caminho da adoles-
cência, é só na maturidade que começarão a decifrar o meio do qual 
provieram, ressignificando o vivido também pela via expressivo-lite-
rária. Beatriz Sarlo, sobre este movimento, lembra que “A narração 
da experiência está unida ao corpo e à voz, a uma presença real do 
sujeito na cena do passado. Não há testemunho sem experiência, 
mas tampouco há experiência sem narração: a linguagem liberta o 
aspecto mudo da experiência [...] transformando-a no comunicá-



1300

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

vel.” (SARLO, 2007, p. 24)
Nessas duas obras, os portugueses são confrontados ora com 

o viés racista e excludente presente até o fim do colonialismo em 
África, assim como com o ressentimento em relação aos quase 700 
mil ocupantes colonos nas antigas extensões ultramarinas e que re-
tornam a Portugal entre 1974 e 1975, criando uma avalanche popu-
lacional, social e economicamente dependente da antiga metrópole. 
Sendo esses os fatos, sua comunicabilidade e interatividade com a 
coletividade portuguesa no presente se deu pela forma do relato 
biográfico ficcionalizado. Para Sarlo, “a subjetividade é histórica e, se 
acreditamos possível captá-la em uma narração, é o seu diferencial 
que vale.” (SARLO, 2007, p. 66). E é desta forma que a história se 
faz mais próxima e torna-se motivo de problematização, discussão e, 
consequentemente, uma nova e melhor compreensão.

Outro autor que surpreende pela inventividade na tessitura dos 
enredos e na atualidade de suas sempre renovadas temáticas é Val-
ter Hugo Mãe. Na impossibilidade de tratar aqui de outros tantos 
seus romances exemplares, citamos dois: O remorso de baltazar serapião 
(2006) e Homens imprudentemente poéticos (2016).  Os motes violência 
e gênero feminino, e os medos resguardados no mais recôndito dos 
seres, respectivamente pertencentes a cada uma dessas obras, são de 
interesse absolutamente universal, ainda que a última situe o tema 
no interior da milenar cultura japonesa. Assim, tal como o foi José 
Saramago, Hugo Mãe extrapola em muito o contexto português 
com um alcance reconhecível em muitas línguas e públicos mundo 
afora. 

A autora Inês Pedrosa, com sua vertente intimista e perspectiva 
feminina, densa nos sentidos, na amorosidade e na sexualidade, fala 
à parcela jovem, como em A instrução dos amantes (1992), por exem-
plo, ou nos livros mais recentes, e Nas Tuas Mãos, livro de 1997,  
Fazes-me falta (2003) e Os íntimos (2010), trazendo a complexidade dos 
arranjos relacionais humanos e suas possibilidades múltiplas hoje 
em dia.  

Por fim, queremos citar, neste pequeno rol de autores significa-
tivos e comunicantes aos leitores brasileiros, o jovem escritor David 
Machado, que com o romance Índice médio de felicidade (2011), ven-
cedor do Prêmio da União Europeia para a Literatura - 2015, entre 
outras premiações, e em fase de adaptação para a versão cinemato-
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gráfica, faz da representação dos dilemas mais atuais sua proposição 
mais ousada, porque se atreve a tematizar o cotidiano, sem guardar o 
normalmente utilizado distanciamento temporal. Não podemos dei-
xar de lembrar aqui da expressão utilizada por Bakhtin, ao dizer que 
o escritor é aquele que possui um “excedente de visão” para além do 
que enxerga o comum da humanidade  (BAKHTIN, 1998, p. 135.). 
Na narrativa, as relações entre pais e filhos, amigos, desconhecidos, 
homens e mulheres estão submetidas à invasão dos multimeios di-
gitais, da falta de tempo e da pressa vertiginosa das grandes cidades, 
do desemprego, da solidão na velhice, dos choques culturais advin-
dos dos massivos deslocamentos humanos e, em meio a tudo isto, 
interroga-se o narrador sobre qual valoração atribuiria à pergunta 
que busca detectar o índice de felicidade a que estão submetidos 
os seres. Na obra vê-se uma imagem da contemporaneidade que é 
perfeitamente factível não só ao europeu, mas a nós sul-americanos. 

Voltamos à questão que julgamos defensável: ensinar, dar a co-
nhecer a Literatura Portuguesa hoje, ler o que “vem de lá” é estar 
em contato com uma literatura viva, atualizada e passível de atuali-
zação em seus textos mais antigos. É ver os grandes temas contem-
plados na forma textual; é encontrar representação para aquilo que 
só muito esparsamente vislumbramos, de modo consciente, sobre a 
existência; é encontrar a nossa Língua Portuguesa em sua vertente 
estética mais apreciável e sermos conduzidos a aprimorar a capaci-
dade crítica em relação ao mundo em que vivemos.

Sinuosamente, o tema da herança colonial portuguesa esbarra 
no Brasil de ontem e de hoje, provocando movimentos reflexivos 
sobre o modo preponderante de condução do país, sempre e ainda 
às voltas com a mentalidade exploratória, individualista e espoliado-
ra que assola todas as instituições brasileiras, revelada mais do que 
nunca no momento presente. O contato com a produção literária 
portuguesa finda por problematizar também o nosso modo de ser: 
que identidade andamos a construir? Com que identidade queremos 
nós nos apresentar neste início de século? Os nossos valores estão 
atrelados ao quê? Como encontrar o equilíbrio entre o sonhado e a 
realidade política, cultural e humana com que lidamos? Na literatura, 
se não encontramos as respostas, ao menos (e já é muito) somos 
confrontados com trajetórias pessoais e coletivas que nos ensinam a 
pensar melhor os nossos próprios paradoxos e sentir com o outro, 
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presente em nós mesmos. 
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A HISTÓRIA DO CONTRAMESTRE E O 
ANARQUISMO NO ROMANCE AMANHÃ, DE ABEL 

BOTELHO

Moisés Baldissera da Silva1

No final do “longo século XIX” (1789-1914), na classificação 
de Hobsbawm, Abel Botelho (1854-1917), começa a publicação 
dos 5 livros da série intitulada “Patologia Social”: com essa série 
o autor português pretendeu criticar “as grandes famílias titulares 
[...] corroídas pelas ‘diáteses mórbidas’ de devassidões e alianças 
consanguíneas ancestrais.” (SARAIVA, A. J.;  LOPES, C.,1955, p. 
951).  Os  livros da série são O Barão de Lavos (1891), O Livro de 
Alda (1898), Amanhã (1901), Fatal Dilema (1907) e Próspero Fortuna 
(1910). Em cada um dos romances o autor pretendeu definir uma 
Patologia – doença – específica. No caso das duas primeiras obras 
publicadas e mais conhecidas, O Barão de Lavos (1891) e O Livro 
de Alda (1898), a patologia abordada, segundo a crença precon-
ceituosa da época, é a homossexualidade, respectivamente, mas-
culina e feminina. Por sua vez, em Amanhã (1901) Abel Botelho 
procura definir a patologia que, segundo Massaud Moisés, é a da 
“exagerada vida mental, raiando a paranoia.” (1961, p. 24). Mateus, 
o contramestre, personagem principal de Amanhã (1901), seria a 
personificação dessa patologia. Entretanto, consideramos que essa 
interpretação patológica é muito rasa para as decisões que o perso-
nagem toma ao longo do romance.

Mateus vem de uma família que fez parte da alta sociedade 
portuguesa, mas que perde tudo com “a abolição dos vínculos e 
várias confiscações dos miguelistas.” (BOTELHO, 1982, p. 178). 
Com  isso, sua mãe morreu de desgosto, seu irmão mais velho foi 
para o Brasil e nunca mais voltou, e seu pai o abandonou. Assim, 
a personalidade de Mateus se forma:

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Letras  pela UNESP (Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"), campus de São José do Rio Preto - 
IBILCE (Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas), orientado pela Prof.ª 
Dr.ª Luciene Marie Pavanelo. Esta comunicação recebeu o apoio da fundação 
FAPERP, nº do processo 059/2017.
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sucedeu que o espírito impressivo e ávido do Mateus se abriu 
à compreensão num envenenado ambiente de desenganos 
e tristezas. Nada que lhe sugerisse esses claros sonhos cor-
-de-rosa, exclusivo apanágio da infância; nada que lhe fizesse 
tomar em gosto a vida. Vinha fora, intimidava-o grandiosi-
dade alpestre da paisagem - serras sobre serras escalando o 
céu, espadagões de xisto retalhando a terra, pelos córregos 
a primo caudalosa a água a bravejar; entrava em casa, e não 
ouvia senão suspiros, lamentações, por vezes blasfêmias, o pai 
a ralhar, a mãe chorando - as amargas litanias do presente em 
conforto com as evocações saudosas do passado... Daí que, 
insensivelmente, de envolta com a educação, com a assimi-
lação física, instalou-se na substância mesma do seu ser um 
arreigado gérmen pessimista, um instintivo ódio mesclado de 
desprezo por todas as fórmulas e convenções sociais. (BO-
TELHO, 1982, p. 179)

Esse aspecto de sua personalidade indomável de sua personali-
dade fica em evidência quando, após ter sido deixado sozinho, um 
antigo sócio e amigo do pai o manda para a escola do padre Siks, 
em Cedofeita. Lá, já no terceiro ano, na aula de história, deram-lhe 
como atividade escrever uma dissertação sobre a história apologé-
tica da Companhia de Jesus. Nessa dissertação, o personagem  critica 
a Companhia de Jesus e seus padres: 

Que a Companhia, obra de um místico sonho de Loiola, breve 
deturpara por completo os fins da sua instituição. [...] Os que 
deviam ser evangelizadores do Bem converteram-se em após-
tolos do Mal, e pela manhã, pelo perjúrio e pela intriga foram 
conseguindo arrepanhar fortunas enormes, fundando dentro 
dos Estados constituídos verdadeiros estados de usurpação.” 
(BOTELHO, 1982, p. 181)

Com essas afirmações, os padres da escola se assustam, cha-
mam Mateus para conversar e decidem dar uma segunda chance,  
a realização de um outro texto. Mateus escreve a nova redação:

“aquecido numa afogueadora torrente de improvisação, com 
todas as vingadoras reações do seu instinto sacudindo-o de 
concerto, escreveu despachadamente, dum jacto, um tremen-
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do libelo no qual se demonstrava ‘que em Portugal o jesui-
tismo arrastara a nação ao último grau de abjecção moral e 
fizera muito de propósito estagnar as ciências, as letras e as 
artes, no mais esterelizante marasmo de que há notícia em 
toda a história da pátria.’ “ (BOTELHO, 1982, p. 182). 

Após essa última consideração, em que aumenta ainda mais a 
sua crítica à instituição, os padres o castigaram com  prisão a pão 
e água, e ele fugiu, logo na tarde do dia em que o soltaram, à hora 
do recreio. 

Ter fugido foi para Mateus um ato de liberdade. Enquanto 
crescia leu inúmeros autores, e entre os títulos estão, como aponta 
Gomes (2009), O Capital, de Karl Marx; A Sociedade Futura, de Jean 
Grave; Páginas Rubras, de Sévérine; Os Bastidores do Anarquismo, de 
Flor O’Squarr; Filosofia da Anarquia e Da Comuna à Anarquia, de 
Carlo Malato; A Moral Anarquista e Um Sonho de Ansiedade, de Kro-
potkine; A Rússia Subterrânea, de Kravtchinski (publicado em 1882, 
sob o pseudónimo de Stepniak); O Socialismo Integral, de Benoit 
Malon (1891); a Psicologia do Anarquista Socialista, de Augustin Ha-
mon (1893); O Anarquismo, de António de Serpa Pimentel (1894); 
e A Conquista do Pão, de Kropotkine, publicado em 1895, entre 
outros. 

As obras são em sua maioria de cunho anarquista, sendo assim, 
tratam de “uma corrente de pensamento socialista que veicula a 
dissolução do Estado, o combate à autoridade civil e religiosa, e 
a construção de uma sociedade sem leis” (GOMES, 2009, p. 43). 
Mateus, em contato com as obras apresentadas e, também, com os 
representantes do movimento anarquista de outros países, “repu-
tava-se sinceramente investido duma grande missão providencial, 
tinha de ser, queria ser, no seu país e no seu ‘meio’, o supremo 
evangelizador do Bem, o messiânico redentor dos fracos e oprimi-
dos.” (BOTELHO, 1982, p. 194).  O principal objetivo de Mateus 
era preparar uma revolução que mudasse a realidade do operaria-
do, classe social da qual fazia parte. O que não esperava ao longo 
de sua jornada era a interferência de uma mulher, Adriana, filha do 
dono da fábrica, e também a do boticário indiano, Gomes. 

Para Moisés, a história de amor entre Mateus e Adriana serve 
apenas “como pano de fundo, e pano de fundo um pouco incolor, 
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para entreter o leitor, ou leitora, desejosa de intriga ou mistério na 
composição do romance.” (1961, p. 48). E apesar de afirmar que 
a relação dos dois é necessária para a manifestação que o contra-
mestre programa junto aos operários, Moisés exclui as decisões do 
personagem no final do romance, quando Adriana, em um mo-
mento decisivo, lhe propõe uma vida juntos, mas Mateus nega, 
como podemos identificar no trecho abaixo:

Porém o Mateus, de novo em pé, mas extenuado e vencido, 
nem ânimo tinha para ensaiar uma palavra de desculpa... So-
mente balbuciou, baixando os olhos mortais para Adriana, 
que, a segurá-lo melhor, lhe tinha passado em volta do pes-
coço os braços:
- Diga-me finalmente, Adriana! Porque é que veio talhar aqui 
a minha infâmia? Porque me prende assim?...
E ela, docemente, pendurada, descaída num delíquo:
- Porque o amo!
- E quer-me ver desonrado, odioso, inútil para o mun-
do?...
- Não o será para mim!
Ia ainda o Mateus a formular nova objeção; mas ela, fazendo 
peso e dobrando-lhe a nunca, trouxe o rosto do contramestre 
mais perto do dela e cerrou-lhe a boca ardente com os seus 
lábios frios. Enquanto, num carinhoso abandono, murmura-
va:
- O mundo! Que lhe importa o mundo, se me tem a mim?... 
Veja o caso que eu faço! A felicidade é o isolamento. Dora-
vante, para as nossas almas irmãs e unidas, o único, o verda-
deiro mundo seremos nós dois... Teremos com que povoar 
e alegrar sobejamente a existência, no inteiro gozo da nossa 
ventura, na plenitude do nosso amor! (BOTELHO, 1982, p. 
531 - 532, grifos do autor)

A soberania de seu pensamento faz com que o personagem 
escolha a morte, a única saída possível para que não vá contra 
nenhum de seus ideais. Há, além do conflito ideológico e amoroso 
com Adriana, a discussão sobre os caminhos que os ideais anar-
quistas tomam. Gomes, um indiano boticário, começa a questionar 
Mateus sobre as consequências dessa revolução, as vidas que já 
haviam sido perdidas e as tantas que morreriam em um combate, 
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como podemos ler no diálogo:

- Que eu não sei nada disto... é o teu Bernstein2 quem mo diz!  
- insistia com espiritual ironia o Gomes, que tinha vindo ao 
vão da janela também, apoiados os rins contra o parapeito, e 
a sua bela cabeça grisalha acesa pela carinhosa toalha do luar 
em doces centelhações de prata. - Mas não há, não... nem há 
diferenças de essência ou caráter, nem anomalias profundas 
de condição,  na passagem dum para outro desses dois de-
graus na escada social. Repara que a transição está-se fazendo 
gradativa e suavemente, dia a dia, sem um sobressalto, se um 
atrito sério. O proletário, o pária, o miserável de hoje, se acer-
ta em viver com parcimónia e trabalha com indústria e tino, 
em pouco tempo junta um pequeno pecúlio, valoriza em bens 
imóveis o rendimento do seu coeficiente individual, e ei-lo 
feito um burguês... Subiu um furo na escala, sem abalos nem 
cruezas... sem precisar de matar nem de roubar, melhorou 
de situação. E, assim, como queres tu que os que vivem do 
salário invejem e odeiem uma condição que eles sentem tão 
próxima da sua, cuja relativa prosperidade é ao seu esforço 
tão fácil de alcançar?
- Tão fácil que se torna mister correr ondas de sangue para 
o consegui!
- Mas onde vês tu isso?
- Em toda a parte!
- Não digas asneiras! A tendência hoje das sociedades vivas é 
toda, não para a eliminação da classe média, mas para o seu 
engrossamento progressivo à custa da incorporação cada vez 
maior do elemento popular. Todo o mundo burguês! - eis a 
fórmula redentora do futuro.
- Meu Deus, que heresia! 
- Abre os olhos, pateta! O caráter dogmático, sanguinário e 
feroz do teu querido anarquismo deu em droga... é hoje uma 
coisa sem proveito e sem sentido. Pertence ao período teoló-
gico da seita e por isso, como o Jeová dos católicos, liquidou!  
(BOTELHO, 1982 p. 394-393)

Nesse momento, podemos apreciar uma discussão entre os 
personagens e, ainda que a palavra não esteja disposta, há uma 
questão meritocrática em jogo. Enquanto Mateus propõe uma re-

2 Teórico político alemão, conhecido por  revisitar a teoria marxista.
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volução social e considera que muitos morrerão para alcançá-la, 
Gomes aponta para o merecimento individual, uma esperança em 
ser burguês. Essa discussão é essencial para as decisões futuras de 
Mateus, inclusive a de tirar sua própria vida. 

Foram apresentados alguns momentos de conflito em que o 
personagem pode escolher largar seus ideais políticos tendo outras 
possibilidades em sua vida, mas luta pelo seu ideal até o fim. Essa 
não é uma característica típica naturalista, em que os personagens 
têm seu destino previsto logo ao início do romance; a história não 
está dada, pois o desfecho com a morte do personagem, esco-
lha que ele faz, deixa o leitor sem fôlego. É devido a isso que 
analisamos o romance dialogando com o naturalismo, mas não o 
restringindo ao proposto por Émile Zola em seus textos teóricos.  
Segundo Henri Mitterand:

é preciso dizer e redizer que o naturalismo não é somente o 
discurso sobre o real, sobre a ciência, sobre as relações entre 
a arte e a verdade; são as narrativas em que o imaginário dos 
escritores e os modelos impostos da estrutura narrativa exer-
cem um papel ao menos tão importante quanto as concep-
ções teóricas. (MITTERAND apud ALMEIDA, 2013, p. 30)

Nesse sentido, com as discussões propostas acima procuramos 
revisitar a obra Amanhã (1901), de Abel Botelho, bem como al-
guns conceitos naturalistas. Como aponta Saraiva e Lopes “Abel 
Botelho só sabe dizer o que não quer; os seus raros leitores de 
hoje é que talvez possam descobrir melhor aquilo com que, sem 
dar por isso, se ia contentando.” (1955, p. 953).  Sendo assim, a 
proposta inicial do autor era traçar um romance típico naturalista 
com a descrição de uma patologia social, o que é atingido parcial-
mente. O romance vai além das expectativas, possibilitando para 
nós, pesquisadores, uma obra tão densa e cheia de peculiaridades 
narrativas, como procurou-se apresentar resumidamente.
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O CÓNEGO, DE A.M. PIRES CABRAL E A VINHA 
DOS ESQUECIDOS, JOÃO CLÍMACO BEZERRA: 

UMA LEITURA INTERTEXTUAL.

Mônica Maria Feitosa Braga Gentil1

Tratar de intertextualidade exige a priori uma visita obrigatória 
a Bakhtin (1997, p. 69) cuja obra tem por princípio unificador a 
concepção dialógica da linguagem. Aquele que usa a língua não é 
o primeiro falante que rompeu pela primeira vez o silêncio de um 
mundo mudo. Ele pode contar não apenas com o sistema da língua 
que utiliza, mas também a existência dos enunciados anteriores, 
pois cada enunciado é um elo na cadeia complexa e organizada de 
outros enunciados. Essa concepção dialógica não se circunscreve 
ao quadro restrito do diálogo face a face. Existe uma dialogização 
interna da palavra, que é perpassada sempre pela palavra do outro, 
é sempre e inevitavelmente a palavra do outro. Isso nos permite 
afirmar que para constituir um discurso o enunciador leva em con-
ta o discurso de outrem que está sempre presente no seu.

Baseada nos princípios bakhtinianos, a Análise do Discurso de 
linha francesa propões o princípio da heterogeneidade: o discurso 
é tecido a partir do discurso do outro. O conceito de heterogenei-
dade, portanto, é uma maneira de precisar teoricamente o conceito 
bakhtiniano de dialogismo. No oportuno, discorreremos um pou-
co sobre o conceito de intertextualidade.

Vários são os teóricos que se ocuparam e se ocupam da in-
tertextualidade. Dentre eles recortamos alguns, por julgarmos 
mais claras e objetivas as suas definições. Kristeva (2004), Barthes 
(2007), Maingueneau (1997), Fávero & Koch (2002), Sant’Anna 
(1985) e Genette (1982).

Baseada nos conceitos bakhtinianos de dialogismo e polifonia, 
a crítica literária francesa Julia Kristeva introduz, em 1969, a no-
ção de intertextualidade para o estudo da literatura, chamando a 
1 Professora Assistente I, do Curso de Licenciatura Plena em Letras-Português, 
da Universidade estadual do Piauí - UESPI. Mestre em Letras pela Universidade 
Federal do Ceará - UFC. Doutoranda em Estudos Literários pela Universidade de 
Trás –os- Montes e Alto Douro – UTAD. Orientadora: Profa. Doutora Maria Luísa 
de Castro Soares.
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atenção para o fato de que “a produtividade” da escritura literária 
redistribui, dissemina textos anteriores em um texto, levando-nos 
a entender que todo texto se constrói como mosaico de citações, 
que todo texto é absorção e transformação de outro texto. Isso 
nos autoriza a pensar todo texto como intertexto.

Essa concepção foi ampliada por Barthes, para quem “todo 
texto é um intertexto; outros textos estão presentes neles, em ní-
veis variáveis, sob formas mais ou menos reconhecíveis”. A con-
cepção de Barthes nos permite concluir que ele entende a inter-
textualidade, preponderantemente, como relações implícitas, não 
marcadas no texto.

Ao extrapolar os limites da literatura, o conceito de intertextu-
alidade se estendeu à análise linguística dos textos em geral, par-
tindo da ideia de que um teto não existe nem pode ser avaliado 
de maneira adequada isoladamente; ao contrário, o pleno conhe-
cimento de suas origens, de seus objetivos e de sua forma pode 
depender de outros textos.

Para Laurent Jenny (2004, p. 14), por exemplo, “a intertextua-
lidade designa não uma soma confusa e misteriosa de influências, 
mas o trabalho de transformação e de assimilação de vários textos, 
operando por um texto centralizador, que detém o comando do 
sentido”. Para ele, portanto, a intertextualidade está mais relacio-
nada com as relações explícitas entre textos, formando uma rede 
intertextual em contínua expansão.

Sant’Anna (1988) refere-se à chamada intertextualidade de seme-
lhanças, que ocorre quando um texto faz referências a outros textos 
como exemplos. É assim que os textos reafirmam os intertextos 
retomados. Reafirmam os seus conteúdos proposicionais e ainda 
orientam o leitor para concluir de forma semelhante àquela do 
texto-fonte. A intertextualidade das diferenças de Sant’Anna consiste 
em representar o que foi dito para propor uma leitura diferente e/
ou contrária.

Com a frase secular Navegar é preciso, viver não é preciso, Fer-
nando Pessoa retoma-a, em alguns poemas do livro Mensagem, ao 
seguir uma temática saudosista, na tentativa de recuperar Portugal 
que se perdera na época das grandes conquistas marítimas, com a 
morte de D. Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. 

Na história da literatura podemos observar vários fatos que 
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demonstram temas de uma época sendo retomados por outra. A 
questão da intertextualidade, ou seja, a comunicação entre obras e 
a recorrente volta e retomada dos fatos, que se repetem no trans-
correr do tempo, é mais antigo do que imaginamos. Se fizermos 
um passeio pela história da literatura veremos que ele nos dará 
base para justificar as diversas relações existentes entre a literatu-
ra e as outras áreas artísticas. Portanto, retroceder no tempo, até 
a Grécia Antiga, berço cultural de nossa civilização ocidental, é 
fundamental para entendermos essa relação. Com exemplo disso 
citamos a poesia e a música, duas artes que nesse período eram 
praticamente inseparáveis reforçando a afirmação de que a poesia 
tinha sido feita para ser cantada.

Nessa perspectiva pretendemos analisar, sob um diálogo in-
tertextual, dois romances, O Cónego (2007), de A. M. Pires 
Cabral, autor português, e A Vinha dos Esquecidos (2005), de João 
Clímaco Bezerra, autor brasileiro.

Entendemos por intertextualidade a presença de um texto o 
outro. Esta concepção abre-se a uma dupla determinação intertex-
tual da obra: a que se prende com relação com seus arquétipos que 
codificam a linguagem literária. 

Apresentaremos, em capítulo introdutório, a intertextualidade 
como característica proeminente e enriquecedora da literatura e, 
em especial, da obra dos autores em estudo. Em seguida, nos dete-
remos aos autores e análise do corpus literário.

1 INTERTEXTUALIDADE

A intertextualidade ocorre quando, em um texto, está inserido 
outro texto anteriormente produzido, que faz parte da memória 
social de uma coletividade ou da memória discursiva dos interlo-
cutores. É necessário que o texto remeta a outros textos ou frag-
mentos de textos, com os quais estabelece algum tipo de relação.

Importante, contudo, é frisar, que toda e qualquer retextua-
lização de um texto prévio implica uma mudança de clave, uma 
alteração em sua força ilusionária e em sue efeito perlocucionário, 
ou seja, no que ele vale e no que ele faz.

Diversos tipos de intertextualidade têm sido relacionados, cada 
qual com características próprias: intertextualidade temática, inter-



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1313

textualidade estilística, intertextualidade implícita, autotextualida-
de, intertextualidade com textos de outros enunciadores, inclusive 
um enunciador genérico.

A intertextualidade temática é encontrada, por exemplo, entre 
textos pertencentes a uma mesma área do saber ou a mesma cor-
rente de pensamento, que partilham temas e se servem de concei-
tos e terminologia próprios, já definidos no interior dessa área ou 
corrente teóricos; entre matérias de jornais e da mídia em geral, 
entre revistas e matérias jornalísticas; entres textos literários de 
uma mesma escola ou de um mesmo gênero, como acontece nas 
epopeias, ou mesmo entre gêneros literários de gêneros e estilo 
diferentes, conforme ocorre  com o tema da Medéia, de Eurípedes, 
da Medéia, de Sêneca e de A gota d’água, de Chico Buarque, entre 
diversos contos de fadas tradicionais e lendas que fazem parte do 
folclore de várias culturas, como é o caso do dilúvio e da caixa de 
pandora, que são encontrados em muitas mitologias, embora em 
versões diferentes; histórias em quadrinhos de uma mesmo autor; 
diversas canções de um mesmo compositor ou de compositores 
diferentes; um livro e o filme que o encenam; as várias encenações 
de uma mesma peça de teatro, as novas versões de um filme, e 
assim por diante.

2 GÊNERO: OS ROMANCISTAS JOÃO CLÍMACO E A. 
M. PIRES CABRAL

O romance é uma forma literária relativamente moderna e 
transformou-se, no decorrer dos últimos séculos, sobretudo a par-
tir do século XIX, na mais importante e mais complexa forma 
de expressão literária dos tempos modernos. Trata-se de um tex-
to em prosa, normalmente longo, que desenvolve vários núcleos 
narrativos, organizados em torno de um núcleo central, que narra 
fatos relacionados a personagens numa sequência de tempo relati-
vamente ampla e em determinado lugar ou lugares. 

Ao longo do tempo aconteceram vários movimentos literários. 
Cada um com seu estilo, suas especificidades, temáticas diversas 
e características. Renovam-se os temas, exploram-se novos domí-
nios do indivíduo e da sociedade, modificam-se profundamente as 
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técnicas de narrar, de construir intrigas, de apresentar as persona-
gens. O romance não cessa, enfim, de revestir novas formas e de 
expandir novos conteúdos, numa singular manifestação da perene 
inquietude estética e espiritual do homem.

Nos autores em estudo, há uma constante na ficção, como 
bem disse Jorge Amado: “a fidelidade aos temas de sua terra, à 
verdade do homem, o sentimento profundo do seu drama e da sua 
tragédia. Redescobrindo essa raiz amarga um veio largo e vigoroso 
de solidariedade, expressão de fé do escritor em sua gente”. Os es-
tilos de A.M. Pires Cabral e João Clímaco, bem à estética barroca, 
nos lembram d’Os Sermões, de Padre Antônio Vieira. Nos romances 
O Cónego (2007) e A Vinha dos Esquecidos (2005), desenvolve-se a 
temática religiosa mesclada por ideologias sociais quando discorre 
sobre a justiça divina e a dos homens, sobre as desigualdades so-
ciais, conforme nos fragmentos abaixo:

Por que tantas leis neste mundo? De que servem as leis se os 
homens continuam uns cada vez mais ricos e outros cada vez 
mais pobres. Quando o rico mata, vai para casa da Câmara, 
com rede de varanda armada no meio do salão. E o pobre 
fica no chão batido, úmido, tremendo de frio, sujeito à sezão, 
à febre. Mundo velho ingrato para quem não tem dinheiro. 
(BEZERRA, 2005, p. 197).

Devo confessar que me desiludiu um pouco. Contava encon-
trar mais livros, e de mais polpa. A biblioteca não era afinal 
mais do que uma estante com uns três metros de frente, di-
vidida em cinco prateleiras. Quinze metros lineares de livros. 
Era pouco. Sempre estávamos em casa de um padre erudito e 
pregador. Também é certo que estávamos numa pequena al-
deia transmontana, onde as dúvidas e exigências do rebanho 
são diminutas… Fosse como fosse, esperava uma biblioteca 
mais bem fornecida. (CABRAL, 2007, p. 31-32).

João Clímaco Bezerra e A. M. Pires Cabral exploram de for-
ma singular temas essencialmente humanos e universais como a 
relação entre o eu e o outro, a falsidade das relações humanas e a 
sondagem psicológicas das personagens, a exemplo de Mário de 
Andrade e Graciliano Ramos.
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Os autores trazem para os romances a dura realidade do povo 
humilde habitante do interior desprovido de tudo. Abordam ainda 
temas como latifúndio e resquícios do coronelismo. Destacam-se 
também poderosos, respeitados pela correção e pela força moral. 
E outros temas como o bem e o mal, a morte natural, bela e sem 
dor, a avareza, o preconceito, a mobilidade social, o dualismo e o 
celibato. 

A.M. Pires Cabral é um dos maiores poetas portugueses vivos. 
De um reconhecimento progressivo desapontado pelas sucessivas 
recolhas de poesia que tem vindo à luz. O autor também tem pu-
blicado obra em prosa, bem menos comentada e assumida como 
patrimônio a reter. Na poesia, o lugar, a terra e os montes são 
presenças marcantes. Em O Cónego (2007), percebe-se uma realida-
de muito rural portuguesa e transmontana, um binômio entre um 
pároco e outra figura da freguesia. 

A obra ficcional de A.M. Pires Cabral, principalmente esta, 
implica um reajustamento, uma readaptação e um redimensiona-
mento das expectativas e das técnicas habituais de leitura. Em con-
comitância com o exercício do prosaísmo linguístico, o romance 
apresenta uma enorme preocupação com a categoria tempo. Essa 
preocupação não é apenas relativa ao fato de o tempo nos roman-
ces sofrer sucessivos alargamentos, tais dilatações pressupõem o 
exercício de desvios e de irradiações diversas, podendo confundir 
o leitor habituado a romances lineares. O que não impede que 
se reconheça que aqueles procedimentos consubstanciam um dos 
mais fascinantes atrativos da ficção pós-modernista de A.M. Pires 
Cabral.

Não menos sedutor e sugestivo são ainda os desafios lançados 
pelas ramificações polifônicas, pela forma indefinida como as per-
sonagens se configuram ou como a mão criadora seleciona e (des) 
organiza essa mesma linguagem simples ou banal. 

3 A VINHA DOS ESQUECIDOS E O CÓNEGO

O romance, A Vinha dos Esquecidos, está dividido em trinta e 
cinco capítulos, nos quais é narrado em 3ª pessoa, a história de 
duas personagens alternadamente: Padre Anselmo e o negro Za-
carias. Os dois protagonistas não têm características físicas bem 
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delineadas, porém são psicologicamente aprofundadas. Ambos 
vivem dramas existenciais que aos poucos e através de flashback 
o leitor toma conhecimento e, inevitavelmente, se envolve nestes. 
Percebemos a presença de várias vozes no texto: o autor faz uso 
dos três discursos: direto, indireto e indireto livre. É através deste 
último, que predomina na narrativa, que se percebem as diferenças 
vozes que se fazem presentes no percurso do texto, algumas vezes, 
misturando-se de tal modo com a do produtor que não se percebe 
com nitidez os seus limites. Esse recurso utilizado pelo autor dá 
verossimilhança ao texto que pretende manifestar pensamentos, 
desejos, enfim a vida interior das personagens.

Em O Cónego, nota-se a escrita em primeira pessoa e o exercício 
da metaficção. Com efeito, o processo de (re) inovação pós-mo-
dernista parece servir de mote às ousadias da escrita de A.M. Pires 
Cabral. Referimo-nos, entre outros, à prática metaficcional, como 
já mencionamos, à fragmentação da narrativa, facultada não ape-
nas em vários blocos, mas também através da colagem de várias 
vozes de proveniência diversa. Se tivermos em mente, como já re-
gistramos em outro momento, que à estética pós-modernista cor-
respondem dois modos ou dois impulsos essenciais, um moderado 
e outro mais celebrativo, parece não restar dúvida sobre o fato de o 
romance de A.M. Pires Cabral caminhar no sentido de afinidades 
com o segundo, conforme os fragmentos abaixo:

O MEU NOME É Salviano Taveira. Salviano de Jesus Pinto 
Taveira, para ser mais preciso e completo. Tenho vinte e seis 
anos. Sou sacerdote. Realizei há menos de um ano esse sonho 
de meus pais – ter um filho padre, sonho que provavelmente 
os acompanhou desde o dia em que se casaram com o pie-
doso intuito de contribuírem para a multiplicação da espécie 
determinada por Deus no sexto dia da Criação, ou talvez an-
tes ainda, e se fortaleceu no momento em que, no dia 13 de 
Fevereiro de 1923, pelas sete horas da manhã, a velha enten-
dida que fazia as vezes de parteira de quanta criança nascia na 
nossa aldeia me aparou e, após um sumaríssimo exame, disse 
‘é um rapaz’. (CABRAL, 2007, p.07).

Para encurtar razões – Porque a história que me ponho a con-
tar não é a minha própria história -, direi apenas que realizei 
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o sonho após ter frequentado com o entusiasmo e aproveita-
mento correspondentes ao meu fervor religioso, primeiro o 
Seminário Menor de Vinhais, em seguida o Seminário Maior 
de Bragança. (CABRAL, 2007, p 11).

Em A Vinha dos Esquecidos, Anselmo é ordenado Padre e desig-
nado a pequena “aldeia” onde nascera e crescera para alegria e or-
gulho de sua mãe. Homem bom, considerado um santo pelos seus 
paroquianos e amigos. Conservador, resiste às mudanças sofridas 
na igreja. Prefere a missa rezada em latim. Sofre com a visita do 
Padre Pierre, enviado pelo Bispo para ministrar curso de educação 
sexual aos casais do seu povoado. Escandaliza-se com a linguagem 
nova e os modos do padre francês. Dedicado às suas “ovelhas”, 
vida simples, quase miserável, vive atormentado com pesadelos 
que refletem seu drama de consciência em relação às crueldades 
cometidas no passado com pequenos animais que estrangulava 
pelo simples fatos de sentir prazer em vê-los agonizando até a 
morte. “Era seu pecado secreto, sua fraqueza”. Confessara-o no 
seminário ao seu professor e este o consolara dizendo ser ten-
tações do demônio, criancices. Orientava-o a rezar, que passaria 
quando penetrasse na vida do celibato, na prática, no dever e nos 
problemas diários de seus paroquianos. Porém os pesadelos per-
seguiam-no, sofria de insônia, chegara a flagiciar-se às escondidas, 
fazia sacrifícios, penitências, jejuns. Nada o consolava. Relembrava 
as cenas perversas da infância, achava a morte bela. “A mais bela 
de todas as criações de Deus”. (BEZERRA, 2005:08). Demons-
trando um desvio comportamental, uma espécie de sadismo, de-
leitava-se com a agonia da morte como podemos observar nesses 
trechos do romance:

Uma nuvem passava pela sua vida. Insistente, medonha. Por 
que meu Deus, por quê? Era menino, recordava-se muito 
bem. O garoto passara com o carneiro, amarrara-o à beira do 
barranco. Não sabe de onde lhe viera a tentação. Empurrou 
o bichinho e contemplou o seu sofrimento. Quis alçá-lo. Im-
possível. A força não dava. E o bicho com a língua de fora, 
debatendo, morrendo. Saiu correndo, chorando. (BEZER-
RA, 2005, p.37-38).



1318

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

Uma alma doente (…) a sofrer nos sonhos malditos, cheios 
de visões do inferno, os bichinhos debatendo-se nas ascas da 
morte, estrangulados, feridos. De onde lhe veio o fascínio do 
sangue? Criança fugia de casa, ia ao matadouro, ficava olhan-
do os magarefes cortando a carne ou o bicho estrebuchando, 
os cabras gritando ao redor. Em casa, nada contava a mãe, 
tinha medo. Mas não era só medo. Aquelas fugas, aquelas 
mortes de gatos, de pássaros, constituem o seu segredo, o seu 
mistério. Agora, velho, os animais voltavam, em legião, como 
demônio nos sonhos agoniados, terrificantes. (BEZERRA, 
2005, p.75).

O mesmo conflito pode ser percebi em O Cônego, conforme 
ocorre nos trechos seguintes do romance de A.M. Pires Cabral:

O Cônego tinha sido grande perseguidor de pássaros, na in-
fância e ainda no vigor da idade. Na infância, como qualquer 
pessoa nada e criada no campo sabe, não há garoto nenhum 
que na Primavera não ande pelos bosques e bouças à cata 
de ninhos ou que em Setembro não arme a sua pescoceira 
aos tralhões, tanjasnos e papa-moscas. Este impulso predador 
está escrito no sangue da espécie humana desde a noite dos 
tempos. (CABRAL, 2007, p.41).

Essas lembranças se repetem ao longo dos capítulos numa es-
pécie de martírio, de perseguição e remetemos, imediatamente, ao 
estilo Barroco que, fazendo uso de temas como o amor a Deus, a 
culpa, o arrependimento, o pecado e o perdão, além de constantes 
referências bíblicas distribuídas ao longo da narrativa, comprovam 
a aproximação e influência dessa escola literária do século XVII na 
escrita de João Clímaco Bezerra. Os temas explorados no romance 
refletem um estado de tensão da alma humana. O padre Anselmo 
vive um conflito constante, não conhecia a paz. Leia-se a seguinte 
passagem do romance que reforça o martírio do Padre em relação 
ao seu estranho comportamento:

Mais de vinte anos se haviam passado e a cena chegava mui-
tas vezes a lhe despertar aquela sensação do prazer da carne 
a que fugia sempre. Estava dormindo, quando o gato se foi 
aproximando. E miando, subiu na cama. E ele o acariciou 
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devagarzinho, com mansidão. E o pelo macio, sedoso, dava 
uma sensação boa às suas mãos ásperas. E o gato enroscan-
do-se, alisando-se no peito, descendo em rumo do seu sexo. 
Ele, então, num ímpeto, começou a esganá-lo. Mirava o gato, 
ele apertando-lhe o pescoço, até que sentiu nas mãos aquela 
massa inerte, sem vida. Um grito varou a noite. (…) Então 
o padre Anselmo, num assombro, sentiu a calça do pijama 
molhada. Havia ejaculado. Sinais de prazer se misturavam ao 
pavor que o dominava. (…) Chegara ao cúmulo de queimar a 
carne com o cigarro aceso. Maltratara-se. Mortificara-se. Não 
se conformava. (BEZERRA, 2005, p.138-139).

O conflito do cônego Francisco Ochoa tende a mesma pro-
porção de padre Anselmo, entretanto, o desejo se concretiza, con-
figurando, assim uma transgressão no que tange à ação da perso-
nagem no romance.

Dá-se o caso que um dia, a caminho da igreja de São Vicen-
te, por uma manhã gelada de Fevereiro, o cônego Francisco 
Ochoa passa por um vulto de uma mulher na rua ainda de-
serta. (…) A mulher passara por ele, ele por ela, nada mais. 
Dois transeuntes desconhecidos que se cruzam casualmente. 
O gesto de se olharem foi puramente maquinal. E faziam um 
lanho daqueles na alma virginal e incauta de Francisco, os 
olhos feiticeiros! (CABRAL, 2007, p. 52-53).

Os trechos dos romances lembram-nos do homem barroco 
que se sentindo culpado e arrependido de seus pecados busca o 
sofrimento como forma de purificação. A linguagem barroca ge-
ralmente buscava transmitir estados de conflito espiritual. Por isso 
fazia uso de certas figuras de linguagem, de sugestão de cor e som 
e de imagens fortes, violentas, com finalidade de traduzir o senti-
mento trágico da vida. Outra figura de linguagem frequentemente 
empregada nos textos barrocos que também é explorada abun-
dantemente nesta narrativa é a antítese como condenar/perdoar; 
prazer/sofrimento; céu/inferno, entre outras figuras.

Padre Anselmo, sempre às voltas com suas ovelhas desgarra-
das, a confissão de um crime bárbaro ocorrido na sua pequena 
cidade onde uma garota fora estuprada e estrangulada por um co-
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merciante, Inácio, que fazia parte da restrita “elite” do lugarejo. 
“Vivia a jogar gamão com o juiz, o delegado, com as autorida-
des que deviam trancafiá-lo”. E o inocente Pedrinho pagava pelo 
crime na cadeia. Padre Anselmo sentia-se deprimido, arrasado e 
impotente por estar preso ao segredo de confissão. O dilema se 
estabelecera na sua consciência. Questionava-se: como preservar 
o segredo da confissão, o mais sagrado de todos os deveres de um 
sacerdote? Mas como deixar um inocente, pai de família, homem 
bom, pagando por um crime que não cometeu? Angustiava-se e 
tentava convencer o verdadeiro criminoso, num apelo inútil, a con-
fessar seu crime. Martirizava-se.

Padre Anselmo, apesar de depois de adulto, dedicar sua vida 
àquela gente simples, ter retidão em suas ações, viver de forma 
simples, quase miserável, pois sua paróquia era extremamente po-
bre e desassistida, continuava com seus desvios de personalidade. 
Não largara o vício do cigarro e permanecia a tração pela morte. 
Uma das obrigações de que mais sentia prazer em fazer era socor-
rer humildes moribundos na hora da agonia da morte, do último 
suspiro. Observe esse trecho do primeiro capítulo, no qual o Pa-
dre, ao ser chamado no meio da noite por Zacarias para ir dar a ex-
trema unção à velha Isaura, sua mãe que estava se finando, pensa:

Como explicar àquele negro simplório a atração que a morte 
lhe despertava? Desde criança que a morte o fascinava. Curio-
sidade? No início, talvez. Mas com o correr do tempo, o pro-
blema foi se agravando, tornando-se, em certos momentos, 
quase uma obsessão. A ânsia, a agonia, os olhos esbugalha-
dos à busca de um pouco de ar, como que o magnetizavam. 
Não havia outro termo, era um fascínio. (BEZERRA, 2005, 
p. 7-8).

Essa passagem do romance expressa a personalidade contra-
ditória do padre Anselmo. O seu conflito espiritual interior. Ao 
mesmo tempo em que é um homem bom, dedicado à igreja e aos 
fiéis católicos, considerado “um santo” pela maioria das beatas, 
esconde seu lado sombrio, seus pecados da alma, seu desvio com-
portamental. Mais uma vez, estes temas aludem à estética barroca. 
Por diversas vezes a personagem lê trechos bíblicos em busca de 
amparo espiritual para seus tormentos na palavra de deus e faz 
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alusão a Padre Antônio Vieira, que é barroco, como se observa no 
fragmento abaixo:

Se tivesse a inteligência e o vigor de um padre Antônio Vieira, 
argumentaria com o próprio Deus, porque não pedia favor 
senão justiça. Justiça para que a liberdade fosse devolvida ao 
pobre Pedrinho recolhido na enxovia. Justiça para que Inácio, 
inundando-se na prosperidade, pagasse o preço do seu cri-
me. A razão, no entanto, estava com frei Leôncio: Quem era 
ele para questionar com Deus? Um pecador, um pobre padre 
sem letras, sem cultura, sem saber? (BEZERRA, 2005, p. 75).

Esse trecho se refere à angústia do padre em querer resolver 
um problema de injustiça em relação ao assassinato ocorrido na 
sua pequena cidade. Questionava os dogmas da igreja por não po-
der reparar o erro. Sentia-se impotente diante da situação: conhe-
cia o verdadeiro criminoso, mas não podia delatar. Estava preso 
ao segredo de confissão. Restava-lhe rezar fervorosamente e pedir 
a Deus uma solução. Acreditava na justiça divina. Também o in-
comodavam as inovações da Igreja, as ordens da Capital. “Rebe-
lava-se com as circulares recebidas do bispado, tudo em nome do 
concílio. Verbos estranhos como enfatizar, conscientizar, enfocar, 
uma linguagem nova que nem ele entendia. Homem simples, ele 
mesmo corava com certas explicações usadas para o curso das noi-
vas” (BEZERRA, 2005, p. 83). Estava velho, cansado e refletia 
sempre sobre o que fizera de sua vida:

Menino pobre, filho de viúva, se fez padre. E padre, veio ser-
vir na sua própria terra, entre irmãos, no seio acolhedor da 
gente humilde que o queria e respeitava. Que poderia dese-
jar mais? (BEZERRA, 2005, p. 75). (…) Ficara na sua terra 
cuidando das suas ovelhas. As gerações se iam sucedendo. Já 
batizara pais, filhos, netos. E o tempo correndo lá fora, os 
colegas, alguns com Deus, outros em grandes cidades. Até 
bispo já dera a sua turma. E ele, Anselmo, sem esperança, a 
não ser a de contemplar a face de Deus. Sem um níquel, um 
pão, um pedaço de terra. Nada. Só as suas roseiras, a graça 
de Deus, o desvelo da negra Joana, os mexericos das beatas. 
E seu livrinho (Imitação de Cristo) que lhe dera o padre-mestre, 
logo que se iniciara o curso. (Idem, Ibidem, p.  19). (…) E 
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assim se passaram os anos, ele cuidando dos seus paroquia-
nos, gente humilde, pobre, desvalida. Vez por outra recebia 
uma circular do bispado, uma ordem geral, uma providência. 
E a cumpria com rigor, com desvelo, com cuidado. (Idem, 
Ibidem, p.  211).

Seguindo a alternância, o segundo capítulo é dedicado a co-
nhecermos o segundo protagonista, Zacarias. Logo ficamos sa-
bendo da sua infância sofrida, a frustração com a escola, suas vir-
tudes, o enterro da mãe e as reminiscências que o incomodavam 
na vida adulta. A cada capítulo são acrescentadas gradativamente 
informações sobre a personagem: sua vida simples, suas angús-
tias e traumas. A mãe havia sido na juventude, “mulher da vida”. 
Isso o martirizava. “jurara com convicção firme: quando crescer, 
a mãe não vai precisar de fazer a vida”. (BEZERRA, 2005, p. 18). 
Tentara estudar a pedido da mãe, padre Anselmo conseguiu le-
vá-lo à escola, mas fora discriminado: “O professor era ranzinza, 
grosseiro, bruto mesmo. E Zacarias não tinha jeito para a leitura. 
Entediava-se. A escrita se tornara um suplício. (…) – Também 
quem inventou esse negócio de negro em escola! Bom era o tempo 
do cativeiro: negro era na senzala”. (Idem, Ibidem, p. 13). Cresceu, 
conseguiu um emprego na única fábrica da cidade e tirou a mãe 
daquela “vida de pecado”. Embora entendesse os motivos que a 
levaram a este expediente, martirizava-se sempre com lembranças 
do passado:

E doíam-lhe os pensamentos. Recordava, num passado muito 
distante, a mãe moça, fazendo-o dormir cedo. (…) Às vezes, 
ainda acordado, ouvia a voz da mãe que falava com algum 
homem. Moleque de rua, aprendeu cedo. E tapava os ouvidos 
com o lençol velho para não escutar o rangido  da cama de 
varas (…)Muitas vezes, teve de rezar às pressas engrolando 
as sílabas, pois a mãe tinha freguês. E mal fazia o nome do 
padre, deitava-se no fundo do cubículo, ouvia a cama de varas 
ranger, o ofego do homem fungando, pigarreando, tossindo 
(BEZERRA, 2005, p. 27).

Essas lembranças vão persegui-lo, na ficção, por toda a perso-
nagem. Era seu martírio. Lembranças que gostaria de apagá-las, 
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mas não consegue. Tenta levar sua vida naturalmente após a morte 
da mãe, seguindo sua rotina árdua de trabalho. Reflete e percebe 
que não progrediu na fábrica. Sempre fora caldeireiro. Desde mo-
leque, quando iniciou, alimentava a caldeira, o fogo para o fun-
cionamento das máquinas. Não valorizou os estudos, não sabia 
ler. E justificava-se: teve que trabalhar desde criança para ajudar 
a mãe. A verdade é que não teve empatia pelas letras e amargava, 
na vida adulta, a falta de saber. Com a morte da mãe, vê a rotina 
desestruturada, a vida perde sentido, pois trabalhava para susten-
tá-la e se orgulhava disso. Agora sente falta de uma mulher para 
cuidar dele e da casa. Não costumava ter namoradas, mas teve um 
rápido “caso” com uma prostituta, Alice. Porém, conhece Maria, 
“moça direita” e apaixona-se pela primeira vez. Namoram e após 
algum tempo ele a pede em casamento. “Zacarias” parece tão real: 
um tipo comum, desses que temos a impressão de já ter visto ou 
ter conhecido. Como afirma o mestre Antônio Cândido: “a perso-
nagem é um ser fictício, uma criação da fantasia que comunica a 
impressão da mais lídima verdade existencial”. 

Em O Cónego, um jovem padre começa a sua vida como pároco 
de uma pequena aldeia no nordeste transmontano, onde ainda está 
muito viva na memória de um certo Cónego- espécie de figura 
tutelar e personagem controversa, que logo atrai a sua curiosidade: 
anjo ou demônio? Apostado em reconstituir a figura do Cónego, 
recolhe, na busca da verdade, os testemunhos mais desencontra-
dos, entre os quais procura penosamente abrir caminhos. Obser-
vemos o seguinte trecho:

O Cônego, esta minha obsessão que cada dia se torna maior 
como um fosso que começamos a cavar por brincadeira e 
vamos alargando incessantemente com a inquieta pá do pen-
samento e, quando verdadeiramente damos por nós, já o alar-
gamos o bastante para que ele, como um abismo, nos atraia 
para si. O Cônego. Anjo ou demônio, mar ou navio, carne ou 
faca. O Cônego, esse precipício, essa vertigem, esse desvario. 
Quem era o Cônego afinal? (CABRAL, 2007, p. 126).

 O Cónego é um romance composto, por vezes com aspectos 
policiais, outras de picaresco, ora comovente, ora divertido. A.M. 
Pires Cabral pretende, sobretudo nesta obra, contar uma história 
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de forma desenvolta e ao mesmo tempo recriar o ambiente rural 
nordestino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Traçando um paralelo entre as duas principais personagens dos 
romances, padre Anselmo/Zacarias e padre Salviano, percebe-se 
que em comum os dois vivem um eterno conflito na relação com o 
mundo. Ambos se martirizam com lembranças do passado. Os ro-
mances são marcados por um moderno antropocentrismo, aspecto 
gerado no produto literário por uma profunda angústia existencial. 

A Vinha dos Esquecidos e O Cónego exprimem o confronto do eu 
com a existência, a insensata luta entre o indivíduo e o mundo. Tema 
esse expresso numa linguagem forte, muitas vezes ásperas e agressi-
va ganhando certo tom de denúncia social, que busca uma reflexão 
constante acerca dos conflitos íntimos que a lucidez provoca no ser 
humano. Fazendo uso frequente de metáforas do Evangelho, com-
parações e alegorias numa escrita ao estilo barroco, João Clímaco 
Bezerra e A.M. Pires Cabral constroem correspondências alegóricas 
aos problemas existenciais humanos e critica, numa linguagem sutil, 
a classe dominante, os comportamentos marcados pela desones-
tidade e pelo oportunismo e desconcerto do mundo (lembrando 
diretamente Camões) e as frustrações humanas diante da realidade.

Com este trabalho acreditamos ter contribuído para a compre-
ensão de que a intertextualidade é mais um recurso de que dispo-
mos para compor significados ou para compreender textos que o 
utilizamos também. Isso nos permite afirmar que nenhum texto se 
produz no vazio ou se origina do nada, pelo contrário, todo texto se 
alimenta, explicita ou implicitamente, de outros textos.

Neste sentido, a intertextualidade tem um campo de atuação tão 
amplo e profundo que é possível dizer que ela atinge todos os pro-
dutores de textos. É evidente, portanto, que a produção e compre-
ensão de certas intertextualidades exigem o conhecimento de alguns 
mecanismos e a apropriação consciente dos diversos gêneros e tipos 
de textos que circulam na sociedade. O que equivale a dizer que o 
estudo dos gêneros textuais e do conceito de intertextualidade é um 
poderoso instrumento no trabalho de produzir e ler textos de modo 
competente.
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DOMINANDO O CORPO FEMININO 
NA IDADE MÉDIA: A SOLDADEIRA E O 

CAVALEIRO

Monique Pereira da Silva1

INTRODUÇÃO 

As cantigas trovadorescas galego-portuguesas são parte da 
grande produção literária medieval associada aos reinos de Leão, 
Galiza, Portugal e Castela, datando de entre o século XII a meados 
do século XIV. Compostos e divulgados por meio da oralidade, 
foram compilados em três grandes cancioneiros: o Cancioneiro da 
Ajuda (CA), o Cancioneiro da Vaticana (CV) e o Cancioneiro da Biblio-
teca Nacional (CBN), ao lado das Cantigas de Santa Maria de Afonso 
X (CSM), dessa forma, a poesia galego-portuguesa é um marco 
relevante na Idade Média Europeia.

Recolhendo muita poesia autóctone, os cancioneiros atestam 
também linhas culturais originárias de um espaço geográfi-
co diferente, situado além- Pirenéus, envolvendo as regiões 
do Limousin, do Poitou, da Saintonge, do Périgord, da Au-
vergne, do Languedoc e da Provença. Estamos no domínio 
dos trobadors, que adoptam como língua literária a língua d’oc 
e onde nós vamos nos encontrar com Guilherme, IX Duque 
de Aquitânia e VII Conde de Poitiers (1071- 1127). É ele o 
primeiro trobador que temos notícia, em cuja obra se encontra 
formada, digamos mesmo solidificada, a poesia da fin’amors, 
e cuja corte requintada propiciou o ambiente favorável ao 
desenvolvimento cultural e determinou, sob sua influência, 
o florescimento da poesia dos trobadors.  (DIAS, 1998, p. 99-
100)

Nosso percurso neste trabalho propõe observar o processo 
de representação da feminilidade no âmbito das relações políticas 
1 Mestranda em Literatura Portuguesa na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro- UERJ.
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entre os gêneros em uma das cantigas trovadorescas, analisando as 
diversas formas da violência sexual e moral efetivadas por inter-
médio da violação do corpo feminino. Analisando a forma como 
essa violência é representada, estaremos atentos às nuances do 
discurso, que em vez de amoroso torna-se satírico, evidenciando 
o poder masculino sobre o corpo feminino, de forma ora mais 
simbólica, ora mais explícita. É interessante notar que, nas canti-
gas galego-portuguesas, o tema da sexualidade aparece em dois de 
seus gêneros: nas cantigas de amigo e nas cantigas satíricas. Nas 
cantigas de amigo, esse tema aparece de forma muito mais sutil 
e velada; nas cantigas satíricas, é possível perceber claramente o 
caráter pejorativo e misógino dos textos.

Do lirismo mais profundo à sátira mais violenta e desbragada, 
trovadores e jograis afinam a lira com o mesmo à-vontade, 
quer se trate de figuras reais, quer de nobres, quer de jograis. 
A sátira forma um grande grupo nos nossos cancioneiros, 
abrangendo cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, sobre as 
quais se pronuncia a Arte de Trovar [...]
Espelho vivo da época, não poupam as pequenas fraquezas 
dos homens; desvendam rivalidades e despeitos; revelam 
actos de cobardia, de traição e de prepotência; denunciam 
a homossexualidade e a vida desregrada de freiras e do clero; 
ridicularizam as pretensões dos jograis; escarnecem princí-
pios da fin’amors; põem a nu as discussões entre trovadores e 
jograis, tudo satirizado numa linguagem que, liberta das peias 
da courtoisie, da mesure e do sigilo amoroso, lança mão de uma 
riqueza vocabular insuspeita para um leitor dos cantares de 
amor e de amigo. (DIAS, 1998, p. 112)

Tratando-se de uma sociedade que impunha um modelo de 
mulher subserviente, temos acesso a outros aspectos ao lermos as 
cantigas de escárnio e maldizer: mais precisamente, encontramos 
mulheres que participavam do espetáculo trovadoresco, tocando 
pandeiros e castanholas, e que estavam muito presentes nessas 
apresentações; como prova disso, podemos observar as iluminuras 
que com tanta frequência as representam2. Essas mulheres eram 
denominadas soldadeiras e depreciadas por muitos discursos vi-
gentes na época, sofrendo os mesmos estigmas que as prostitutas, 
2 Podemos encontrar essas iluminuras no Cancioneiro da Ajuda.
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pois não estavam reclusas em suas casas e exibiam o seu corpo 
perante os homens. A esse respeito, pode-se evocar as palavras 
de Michelle Perrot: “Em muitas sociedades, a invisibilidade e o 
silêncio das mulheres fazem parte da ordem das coisas. É a garan-
tia de uma cidade tranquila. Sua aparição em grupo causa medo” 
(PERROT, 2015, p.17).

As cantigas de escárnio e maldizer permitem-nos conhecer 
um espaço possível para a liberdade feminina; em contrapartida, 
temos os preceitos morais rígidos, sustentados pela religiosidade 
católica, do que resultavam os estereótipos moralizantes aplicados 
às soldadeiras, pensamento explícito pela sociedade e pela Igreja. 

DOMINGAS EANES X AFONSO X

A mulher que observaremos, personagem de uma cantiga sa-
tírica atribuída nos cancioneiros a Afonso X, chama-se Domingas 
Eanes; trata-se, muito provavelmente, de uma soldadeira, deno-
minação para as mulheres que participavam do espetáculo trova-
doresco. Certas soldadeiras viviam em casas reais ou nobres, mas 
isso não pode ser generalizado, já que desfrutavam de estatutos 
variados na sociedade de sua época; algumas estavam vinculadas 
com a prostituição, fenômeno que na Idade Média foi considerado 
um mal necessário, “porquanto contribuía para defender a honra 
das mulheres, evitando ou fazendo diminuir as agressões sexuais e 
reduzindo o número de adultérios”3.

Filho de nobres, Afonso X nasceu em Toledo, em 23 de no-
vembro de 1221. A partir de 1240, o infante Afonso começa a 
ter um papel política e militarmente ativo, apoiando D. Sancho 
II, rei de Portugal deposto pelo Papa e posteriormente derrotado 
pelo futuro Afonso III. Como Afonso X, torna-se rei de Castela 
e Leão a partir de 1252; tendo deixado vasto legado poético, his-
tórico, científico e jurídico, foi cognominado ‘‘o Sábio’’. Produziu 
cantigas profanas e de vertente religiosa, como as dedicadas à Vir-
gem Maria. Sua importância para o trovadorismo pode ser atestada 

3 “Na Idade Media, o fenómeno da prostitución era estimado como um mal 
necessário, por canto contribúe a defender a honra das mulleres, evitando ou 
facendo diminuír as agresíons sexuais e reducindo o número de adultérios.” 
(CORRAL DÍAZ, 1996, p.279)  
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pela observação de Giuseppe Tavani, segundo a qual o período de 
maior efervescência seria o “constituído pelos trovadores e pelos 
jograis que frequentaram a corte castelhana – primeiro a de Fer-
nando III, depois, a de Afonso X – e a corte portuguesa de D. 
Afonso III” (TAVANI, 2002, p. 349).

A cantiga que analisaremos, Domingas Eanes houve sa baralha (B 
495, V 78), descreve de forma jocosa, num tom de humor e debo-
che, uma relação sexual violenta em que a mulher sai “golpeada”. 
Supomos que isso tem a ver com o fato de a vítima ser uma sol-
dadeira, portanto uma mulher já estigmatizada e vista como pros-
tituta – categoria de mulheres historicamente estigmatizadas na 
sociedade patriarcal da Idade Média4. Com a intenção de explorar 
o duplo sentido, Afonso X pode dar ao leitor “o prazer de um jogo 
de interpretação” (LEMOS, 1990, p.49) na cantiga de maldizer em 
que faz uma sátira direta e aberta, nomeando o seu alvo.

Domingas Eanes houve sa baralha
com uu genet’, e foi mal ferida;
empero foi ela i tam ardida
que houve depois a vencer, sem falha,
e, de pram, venceu bõo cavaleiro;
mais empero e[ra]-x’el tam braceiro
que houv’end’ela de ficar colpada.

O colbe [a] colheu per ũa malha
da loriga, que era desvencida;
e pesa-m’ende, porque essa ida,
de prez que houve mais, se Deus me valha,
venceu ela; mais [pel]o cavaleiro,
per sas armas e per com’er’arteiro,
já sempr’end’ela seerá sinalada.
  
E aquel mouro trouxe, com’arreite,
dous companhões em toda esta guerra;
e de mais há preço que nunca erra
de dar gram colpe com seu tragazeite;
e foi-a ach[a]ar com costa juso,
e deu-lhi por en tal colpe de suso
que já a chaga nunca vai cerrada.

4 Ainda hoje, pela herança desses valores, há quem defenda que o estupro de 
prostitutas é de alguma forma legitimável.
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E dizem meges que usam tal preite
que atal chaga jamais nunca cerra,
se com quanta lã há em esta terra
a escaentassem, nem cõn’o azeite;
porque a chaga nom vai contra juso,
mais vai em redor, come perafuso,
e por en muit’há que é fistolada.
(B495, V78: LOPES, 2002, p.87)

Em termos gerais, a cantiga narra como a mulher “sa bara-
lha”5 com um cavaleiro, ou seja, briga com um cavaleiro berbere, 
diferenciado na cantiga como “genete”, que a atira no chão e que 
lhe bate muito. Apesar de Domingas Eanes ganhar a briga, acaba 
com graves ferimentos no corpo: fica mal ferida, o que pode aludir 
a doenças venéreas, “atal chaga jamais nunca cerra”, que nem os 
médicos podem curar. 

Domingas é descrita como “tam ardida”, tão valente ou co-
rajosa, que acaba vencendo “sem falha” (efetivamente) a briga, 
embora “colpada”, ou seja, golpeada no primeiro momento pelo 
homem. Em contrapartida, o cavaleiro é construído em torno dos 
seguintes adjetivos: “bõo”, bom (cavaleiro); “arteiro”, esperto com 
as técnicas de luta, que serão descritas mais adiante; e “tam bra-
ceiro”, de braços fortes. Esses adjetivos aludem às virtudes de um 
cavaleiro, mas na cantiga não são usadas para enaltecer a figura 
masculina, já que ele acaba apanhando de uma mulher. Isso salien-
ta a ironia sobre a raça de um cavaleiro que deveria ter essas quali-
dades, mas que é um mouro, desse modo, passível de erros que um 
outro cavaleiro não cometeria; assim se evidencia o preconceito 
em relação aos muçulmanos. Essas imagens perpassam o discurso 
poético e, na estrofe I, sabemos da vitória já em primeiro round de 
Domingas Eanes, embora as vantagens da luta estivessem com o 
cavaleiro, que é forte e tem domínio das artes de luta; ainda assim, 
como que por um ‘‘golpe de sorte’’, a mulher vence no final.  

Na estrofe II, a mulher é quem aplica um golpe, o “colbe”, 
segurando o homem pela saia de malha metálica dele, que estava 
aberta: “O colpe [a] colheu per ũa malha/ da loriga, que era des-
vencida” – literalmente, a mulher bate no agressor no momento 
5 Interpretamos a cantiga utilizando as notas de Lopes, 2002, p.87. 
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em que está com as calças abaixadas, ação que garante a sua vitória. 
Todavia, o cavaleiro “per sas armas” deixa a dama “sinalada”, com 
sinais. Talvez nesse momento o vocábulo “armas” possa assumir a 
conotação do falo masculino e das próprias armas que o cavaleiro 
carregara consigo, formando os instrumentos da violência sexual.

Quando Afonso X utiliza o verbo “arreitar”, na estrofe III, 
acaba por sugerir um sentido ora moral, aludindo a algo que des-
perta o ânimo das personagens, ora físico, aludindo ao gesto de 
endireitar o sexo, salientando o jogo da dor e do prazer, porque 
o arreite se faz com a união dos “dous companhões” do verso se-
guinte, ou seja, dos dois companheiros de batalha, representando 
os testículos masculinos. Fala do mesmo modo, sobre a reputação 
do homem que nunca erra, ao golpear a dama com sua lança: “e 
de mais há preço que nunca erra/ de dar gram colpe com seu tra-
gazeite”. O “tagazeite” era uma pequena lança de arremesso usada 
pelos mouros, estando aqui nítido o simbolismo do falo. A partir 
daí, a cena fica mais explícita, já que ele a atirou ao chão (“achaar”, 
que significa estender ao comprido) de costas para baixo (“juso”) 
e deu-lhe um golpe por cima (“de suso”), ou seja: Eanes apanha 
muitíssimo, de todos os lados possíveis de seu corpo, sendo de 
fato violentada. No verso final, o aval médico demonstra o quanto 
saiu machucada a mulher: mesmo tendo sido aplicadas as práticas 
médicas militares, pelo uso de lã e de azeite como remédios, suas 
chagas não curam. Também na cantiga, as doenças venéreas são 
aludidas, “e por en muit’há que é fistolada”.

CONCLUSÃO 

Ao longo de nossa análise, pudemos perceber como discursos 
sobre a guerra e sobre práticas sexuais são instrumentos utilizados 
para a representação de uma sexualidade agressiva; exemplos disso 
seriam a violência evidente na associação entre a lança e o órgão 
sexual masculino, que são símbolos que representam a potência 
associada ao poder do homem sobre o corpo da mulher, o que 
ainda é uma discussão muito atual.

Pode-se notar que cada estrofe termina com uma palavra que 
sugere a derrota de Domingas Eanes, que sai “colpada”, “sina-
lada”, “cerrada” e “fistolada”, consequentemente, punida social-
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mente. A revelação de seu nome e de sua condição física, suge-
rindo que fora abusada, demonstra que a vitória de se livrar do 
cavaleiro não valeu de nada para essa mulher, que termina mais 
humilhada ainda diante da sociedade. 

É curioso observar que a raiz da palavra ‘‘violência’’ esteja li-
gada ao latim vis6, que significa força, poder, influência, orgulho, 
entre outras acepções. A violência é utilizada para a implementa-
ção de ideais que transformam a sociedade em algum momento, e 
que ao mesmo tempo, acabam por produzir força revolucionária, 
através do próprio discurso que a sustenta. Exemplo disso é a pró-
pria concepção de mulher como sujeito inferior que foi construída 
através dos séculos, sendo muito anterior ao cristianismo, mas que 
permanece ainda hoje, motivando tantos esforços para combatê-
-la.
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O LUGAR DA LITERATURA PORTUGUESA NA 
POLÔNIA

Natalia Klidzio1

1. A LITERATURA PORTUGUESA NO CONTEXTO ESTRAN-
GEIRO

Para uma reflexão sobre a literatura portuguesa é importante, 
inicialmente,    fazê-lo tecendo uma  relação com a contextua-
lização e a presença da língua portuguesa no mundo. Para isso, 
usamos a historização elaborada por Ataliba T. de Castilho. Ele 
nos assegura ser o  castelhano e o português as línguas românicas 
que mais se difundiram pelo mundo. Já a partir do século XV, 
o Infante D. Henrique (1394-1460) um dos filhos de D. João I, 
dá início aos grandes descobrimentos, que revelaram o caminho 
marítimo para as Índias, para a América do Sul e a passagem para 
o Pacífico. Na época, os arquipélagos dos Açores e Cabo Verde, 
assim como Madeira, São Tomé e Príncipe ao largo da costa eu-
ropeia e africana foram os primeiros lugares tocados e ocupados 
fora de Portugal continental. Dobrando o Cabo da Boa Esperan-
ça, os portugueses empreendem na África, instalando lá feitorias 
na costa do continente e, a exemplo de Angola e Moçambique, 
viriam a se instalar de forma duradoura, submetendo tais terras e 
povos  como colônias e assim mantendo-as até por volta de 1974. 
Mais tarde, Vasco da Gama descobriu a rota das Índias e os por-
tugueses apontam na Índia em Goa, Damão, Diu, e até em parte 
da ilha de Timor, na Indonésia. Na China, ocuparam Macau. Em 
consequência o português tornou-se a língua franca nos portos 
da Índia e do sudeste da Ásia, entre os séculos XVI e XVIII. No 
entanto, com a recuperação das terras por aqueles seus primeiros 
povos,  a língua perde a força em fixar-se, ao contrário do que 
ocorre nas partes conquistadas na América do Sul e na África. No 
caso da implantação  do português no Brasil, hoje a maior nação 
1 Doutora. Professora de literaturas de Língua Portuguesa na Universidade Maria 
Sklodowska-Curie (UMCS), Lublin, Polônia.
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de língua portuguesa do mundo, é parte das grandes navegações 
empreendidas pelos portugueses quando Cabral chega ao Brasil 
em 1500, efetivando a ocupação a partir de 1530. Hoje, dá-se o 
tratamento de países de língua portuguesa, ou seja, naqueles em 
que ela figura como língua materna ou como idioma oficial do país 
ou ainda como de herança. A saber, Portugal (que se estende a Ilha 
dos Açores e Madeira), Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe e ainda, Timor-Leste, Macau 
(Fig. 1). Atualmente,o português tem  o status de oitava língua 
mais falada no mundo, passando de mais de duzentos milhões de 
falantes. (CASTILHO, 2012, p. 169-174).

Nesta comunicação, enfocaremos a literatura portuguesa em 
países de língua estrangeira A ideia de estrangeiro que queremos 
desenvolver ou abordar aqui não se refere, portanto, com o espaço 
onde o idioma português é o idioma do cotidiano. 

Refletindo sobre o que significa contexto estrangeiro para a 
literatura portuguesa considero que é todo o espaço ou região no 
qual a língua portuguesa não figura como língua materna ou como 
idioma oficial do país, nem como língua de herança. A classifica-
ção como ‘herança’ é dada, quando as pessoas que já nasceram 
fora das fronteiras do país da família, ou que, mesmo estando há 
tanto tempo fora do país, levaram  a língua de onde descendem e 
esta torna-se para elas a segunda língua de ofício. As preocupações 
com este fenômeno apenas estão iniciando no campo científico, 
mas o Brasil, devido ao fluxo de imigrantes, tem essa ocorrência 
desde muito tempo, oferecendo-se como um campo fértil para os 
estudos. O grupo pioneiro de investigadores sobre o fenômeno da 
língua e cultura de herança destacam-se os nomes de Guadalupe 
Valdés(U. Stanford); Nellede Van Deusen-Scholl (U. Yalle); kimi 
Kondo-Brown (U, Havai); Olga Kagan (U.California, Los Ange-
les); Maria Carreira(U.California, Long Beach); Terrence Wiley e 
Joshua Fishman (U. Stanford e U.N.Y.) O grupo desses primeiros 
pesquisadores tem um número cada vez mais crescente de segui-
dores. O fenômeno da herança na língua portuguesa é muito cor-
rente entre os habitantes do Arquipélago do Cabo Verde.

Pontuaremos aqui, a presença e o ensino da literatura portu-
guesa numa região de outra língua, um lugar onde o português 
entra na situação de língua estrangeira, onde é ensinado para pes-
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soas de pouco ou nenhum conhecimento anterior e será apren-
dido num processo progressivo, tendo por motivação interesses 
pessoais ou profissionais.

O país que vamos levantar  e apresentar neste artigo é a Polônia 
(Fig. 2). Pretendemos traçar  um histórico da presença da literatura 
portuguesa e seu ensino no contexto estrangeiro, nos principais 
centros universitários da Polônia. 

É um país que tem sua história inicial datata em 966, portanto 
hoje, com 1050 anos. A Polônia está situada na Europa Central. 
Sua extensão é de 312, 679km2. O Brasil, só para comparar,  tem 
8.516.000 km2.  O Paraná possui 199.315km2. Possui uma pop-
ulação de  37,95 milhões de habitantes (no senso de 2016) Com-
parando com Portugal, com seus 10milhões e 32 mil, a Polônia 
possue três vezes mais habitantes. O país é dividido administrati-
vamente em 16 wojewodas (que são como províncias) com mais 
de 300 municípios e quase 3 mil distritos.

O idioma do país é o polonês,  um ramo da família das línguas 
eslavas que, ao lado de outras como tcheco, ucraniano, russo, búl-
garo, esloveno, pertencia ao grupo das línguas indo-europeias. Sua 
literatura têm destaque internacional, principalmente,  por pos-
suir quatro escritores laureados com o prêmio Nobel concedido 
a Henryk Sienkiewicz(1905), Władysław Reymont(1924), Czesław 
Miłosz(1980) e Wisława Szymborska(1996). Outros escritores não 
menos importantes como Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, 
Stanislaw Herman Lem, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Cy-
prian Kamil Norwid, Maria Konopnicka, Jan Kochanowski con-
tribuem para a  internacionalização da literatura polonesa, entre 
muitos tantos.

2. UNIVERSIDADES DA POLÔNIA COM ENSINO DE LITE-
RATURA PORTUGUESA

Com o exame das informações sobre a estrutura, as ofertas de 
cursos e as possibilidades de estudos que estão disponibilizadas 
nas páginas virtuais das instituições superiores constatamos que 
seis importantes universidades polonesas situadas em seis grandes 
cidades cobrem os quatro cantos da Polônia com a presença do 
ensino de literatura portuguesa (Fig. 3). Por ordem de antiguidade, 
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descreveremos a seguir, em que modalidade se apresenta o ensino 
em cada instituição.

2.1.A UJ – Uniwersytet Jagielloński foi fundada em 1366 e atu-
almente funciona com 15 Faculdades, entre as quais está a Facul-
dades de Letras (Wydział Filologiczny). Nestas,1 Cátedra de Estu-
dos em Tradução e Comunicação Interculturais e  8 Institutos de 
Letras, sendo:  Inglês, Clássicas, Germânicas, Orientais, Eslavas e 
Eslavas Orientais, Linguísticas, Românicas. Os Institutos se subdi-
videm em Departamentos (Zakłady). 

O Instituto de Letras Românicas acolhe o Departamento de 
Estudos  Portugueses e Tradução direcionado a interessados na 
Língua Portuguesa como LE, e à Tradução; Antropologia e Lite-
ratura (especialmente a Literatura Brasileira); Teoria da Tradução 
e Tradução Literária.

As disciplinas com base na historiografia se ocupam da litera-
tura: História da literatura brasileira XIX e séc XX e História da 
literatura portuguesa XIX e séc XX. São também oferecidas disci-
plinas com a denominação de: Novas literaturas em língua portu-
guesa (no caso as africanas; Oficinas de tradução literária; e ainda, 
Literatura comparada, esta com base nas literaturas lusófonas. Ou-
tras disciplinas como Cultura dos países lusófonos também foram 
observadas. Os estudantes são introduzidos na iniciação científica 
podendo escrever suas teses e TCC (Trabalhos de Conclusão de 
Cursos) na área de linguística, de tradução e de literatura.

Em 2008, o Departamentos de Estudos  Portugueses e Tra-
dução foi reconhecido e nominado pelo Instituto Camões com a 
denominação Cátedra Virgílio Ferreira e, nessa categoria, recebe 
subsídios financeiras de Portugal.

2.2.A UWR - Uniwersytet Wrocławski. A Universidade de 
Wroclaw é uma das nove universidades em Breslávia, Polônia. 
Fundada como universidade alemã em 1702 como Leopoldina, e 
refundada em 1811 como Schlesische Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität zu Breslau. Atende uma demanda de mais de 31 estudantes, 
distribuidos em suas 16 Faculdades. Entre estas, está a Faculdade 
de Filologia, com um leque de sete Institutos de Letras  (Alemão, 
Polonês, Inglês, Românicas, Eslavas além de Instituto de Estudos 
Clássicos, Mediterrâneos e Orientais, Biblioteconomia) e duas Cá-
tedras: Estudos Judaicos e outra, de Estudos dos Países Baixos)
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O Instituto de Filologia Românica compõe-se de Departa-
mentos como o de Línguas Ibéricas, Francesa, Italiano, Linguística 
(da Francês) Tradução (Francês). Predominam neste Instituto os 
estudos acerca do Idioma Francês, sua literatura e tradução. No 
Departamento de Línguas Ibéricas o foco é o ensino deEspanhol 
mas o de Português entra como segunda língua. Segundo o depoi-
mento dado pela professora responsável pelo ensino de Português, 
a entrada da Literatura Portuguesa é praticamente inexistente.

2.3.A UW - Uniwersytet Warszawski. A Universidade de Var-
sóvia foi fundada em 19 de novembro de 1816, na cidade de Var-
sóvia que é a atual capital da Polônia. A sua estrutura administra-
tiva, compõe-se de 21 Faculdades e em torno de 26 Unidades de 
Ensino (entende-se por unidades de ensino os institutos, centros 
de estudos de pesquisas, e similares). É a maior instituição de en-
sino superior no país.

Entre as 21 Faculdades está a Faculdade de Neofilologia, que 
se desmembra em Institutos de Letras entre outros, Românicas, 
Úngaro, Italiano, e o Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoame-
ricanos.

No Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos encon-
tram-se ofertas de  disciplinas de farta abrangência com os estu-
dos relacionados tanto a Península Ibérica como também a Amé-
rica Espanhola e o Brasil. O ensino de espanhol é praticamente 
uma sequência dos estudos fornecidos pelo Liceu Cervantes de 
Varsóvia que é uma escola de Ensino Médio. Grande número de 
estudantes que acabam o Liceu ingressam na UW e seguem nos 
estudos superiores na mesma área, ou seja, os estudos ibéricos. 
Daí a possibilidade dos estudos mais  profundos da literatura de 
língua espanhola. Nesse instituto está o Departamento Luso Bra-
sileiro com um atraente ramo de disciplinas relacionas a Portugal, 
ao Brasil e aos países africanoss de Língua Portuguesa. Do nosso 
ponto de vista, neste Departamento a Literatura Portuguesa têm 
o espaço mais privilegiado na Polônia e com um ramo de opções 
aos estudantes de realizarem  pesquisa e iniciação científica com 
orientações conduzidas com competência. 

2.4.A UAM - Uniwersytet im. Adam Mickiewicz, de Poznań 
é assim denominada desde 1955, anteriormente conhecida como  
Uniwersytet Poznański. A Universidade data sua fundação em  
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1919, quando surgiu da fusão de duas Instituições de Ensino Su-
perior dos Jesuítas que existiam há mais de 250 anos. Até hoje, 
mantém o elo com a tradição educacional implantada por eles, 
primando pelo nível de ensino e incentivo à pesquisa científica. 
A sua posição geográfica estratégica, ou seja, muito próxima da 
fronteira alemã, favorece uma estreita relação com  os países da 
União Européia. É como se representasse a porta de entrada do 
desenvolvimento. Oferece cursos a mais de 40 mil estudantes em 
15 Faculdades, com seus mais de 300 campos de estudos, em licen-
ciatura, graduação e mestrado.

Entre as Faculdades está a Faculdade de Neofilologia, com 
cinco Institutos de Letras, três cátedras e alguns Centros de Es-
tudos ou Programas de Estudos na área. O Instituto de Filologia 
Românica aqui se encontra com vários Departamentos entre os 
quais o Departamento de Português que, no momento, ocupa-se 
basicamente com o ensino da língua, Mesmo assim, empreende 
esforços para expandir o ramo de disciplinas. 

Comparando com o que se observou nas outras instituições, 
nesta há um diferencial interessante que se registra na Faculdade 
de Neofilologia: trata-se do foco que é dado aos estudos literários. 
É a única faculdade que, em sua estrutura, existem  departamentos 
exclusivamente compostos para os estudos de literaturas. Assim, 
vimos: Departamento de Literaturas Comparadas, Departamen-
to de Literatura Italiana, Departamento de Literatura Francesa, 
Departamento de Literatura Espanhola e Iberoamericana, entre 
outros. Os estudos da literatura portuguesa tem lugar no Departa-
mento de Literaturas Comparadas e também no Departamento de 
Literatura Espanhola e Iberoamericana. 

Consideramos que, neste formato, a Literatura Portuguesa tem 
um espaço privilegiado na universidade de Poznań. Nela obser-
vamos ainda que a  Literatura Portuguesa está presente tanto nos 
estudos e pesquisas de Graduação como também nos de Pós-Gra-
duação, realizados de forma individualizada, isto é, na orietnação 
de mestrandos e doutorandos.

2.5.A UMCS -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, de Lu-
blin, foi criada nos mais duros tempos da história da Polônia, em 
setembro de1944. Três meses após Lublin ter se libertado do do-
mínio da ocupação nazista. Surgiu quando um grupo numeroso de 
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professores  e pesquisadores dos campos das Ciências Humanas, 
Médicas e outros que pertenciam a várias instituições acadêmicas 
foram libertados do campo de ocupação e emprenderam esfor-
ços para mobilizar os jovens a participar de ciclos de palestras e 
disciplinas organizadas de acordo com as especialidades dos pro-
fessores. Com esta iniciativa, retomando suas atividades criaram 
uma espécie de Escola Superior, funcionando nas mais precárias 
condições. Surge assim, inicialmente com quatro Faculdades: Me-
dicina, Agronômica, Veterinária e Ciências Naturais. Em 3 de abril 
de 1946 recebe o status de Universidade.

Hoje, após 70 anos de história a UMCS, atende uma demanda 
de aproximadamente 30 mil estudantes, distribuidos nas 12 Facul-
dades, dentre estas a Faculdade de Ciências Humanas que acolhe 
10 Institutos. 

Dentre os quais, o Instituto de Filologia Românica desmem-
bra-se em vários Departamentos, e nestes, o Departamento de Es-
tudos Hispânicos e o Departamento de Estudos Portugueses. Os 
estudantes vinculados aos cursos destes dois Departamentos têm 
a oportunidade de estudar a disciplina de Literatura Portuguesa (de 
Portugal) nos Estudos Hispânicos e a disciplina de Literatura de 
Língua Portuguesa nos Estudos Portugueses (abrangendo a pro-
dução literária dos países de língua portuguesa). A UMCS possue 
também um Centro de Língua Portuguesa, em parte subsidiado 
pelo Instituto Camões de Portugal através do qual, podem-se ser 
ampliadas as atividades pedagógicas do Departametno de Estudos 
Portugueses.

2.6.A UG - Uniwersytet Gdański, ou seja, Universidade de 
Gdańsk. Criada em março de 1970, funciona atualmente com  11 
Faculdades, atendendo, aproximadamente 27 mil estudantes. É a 
mais nova Universidade entre as seis por nós observadas na sus-
tentação de estudos relacionados à Portugal. É também muito re-
cente, a criação da Faculdade de Filologia, datada em 2008. No 
entanto, é a maior Faculdade do de Letras do norte do país, ofe-
recendo a uma demanda de cinco mil estudantes a formação em 
ciências da Literatura, da Cultura e Linguística. Na grade curricular 
da Filologia Românica, os estudantes encontram a disciplina de 
Língua e Cultura Portuguesa. Até o momento, não foi possivel 
introduzir a Literatura Portuguesa como disciplina específica mas 
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o conteúdo é desenvolvido na disciplina de Cultura Portuguesa.   

3.A REALIDADE DO ENSINO DE LITERATURA PORTUGUE-
SA

Após a análise da estrutura e dos programas das seis univer-
sidades polonesas no sentido de verificarmos a existência de um  
espaço para a literatura portuguesa uma das observações que re-
gistramos é quanto a denominação:  a maioria das Faculdades que 
para nós seriam entendidas como Letras, na Polônia são denomi-
nadas por FILOLOGIA. Esta denominação induz a uma ideia de 
que o curso prioriza o estudo de uma língua sem abrir muito o 
campo para o estudo da literatura do idioma em questão. A nosso 
ver, a faculdade assim denominada, em vez de ampliar, ou abrir um 
leque de componentes curriculares, fecha-se para tais. E mais, ob-
serva-se como um problema recorrente, o condicionamento dos 
estudos da literatura, a uma posição periférica.

Então, vê-se as disciplinas de literatura como que jogadas num 
segundo plano. Essa situação é visível, por exemplo, quando na 
distribuição de horas para as disciplinas; a literatura fica em grande 
desvantagem em relação ao número de horas disponibilizadas para 
as disciplinas que contemplam o ensino da língua. 

Outro ponto que foi possível constatar constatar, é quanto a 
dificuldade de se encontrar no esquema gestional, onde locada a 
disciplina de literatura portuguesa nas instituiçoes vistas. Ela não 
está muito visível. É necessário seguir uma estrutura hierárquica 
para se chegra a ela: Primeiro, vê-se a FACULDADE DE NEO-
FILOLOGIA OU FILOLOGIA, introduzida nesta um INSTI-
TUTO DE FILOLOGIA ROMÂNICA OU IBÉRICA; poste-
riormente, um DEPARTAMENTO (que  nem sempre é claro a 
que se dedica!) e somente neste, vai-se encontrar a disciplina de 
LITERATURA: Portuguesa, ou Literaturas Lusófonas, ou ainda, 
Literatura de Língua Portuguesa, ou na pior das hipóteses, a litera-
tura portuguesa vai rechear o conteúdo programático de culturas 
lusófonas ou coisas similares.

Como excessão à realidade supra, está a UAM - Universida-
de Adam Mickiewicz, de Poznań, como mostramos no ponto 2.4. 
acima.O nome dos departamentos evidencia e expõe  a literatura e 
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com qual literatura se ocupa. É uma proposta estrutural que anima 
ao olhar. Faz juz ao poeta e escritor Adam Mickiewicz que empres-
tou o seu nome para a Universidade.

Um outro ponto com que nos deparamos ao observar as seis 
universidades em questão, está relacionado ao quadro dos profes-
sores que integram os Departamentos Ibéricos e Lusos. São, em 
geral, professores qualificados, bem titulados e com produções 
acadêmicas expressas em seus biogramas. Muitos com pós-dou-
toramento. E, a maioria do quadro composta de doutores, quali-
dade e requisito atualmente exigido para o ingresso nos quadros. 
Portanto, dedicados a docência e também a produção científico-
-acadêmica. No entanto, constatamos que, em geral, os quadros 
dos recursos humanos dos departamentos são compostos em sua 
maioria por maioria dos professores formados e titulados na área 
do ensino da língua e linguística. Há uma minoria de professores 
especializados em literatura. Vimos ainda que, muitas vezes ocor-
rem situações em que os professores atuam na interdisciplinarida-
de, quer dizer, dão aulas de língua, ou discplinas da área linguística 
e também de literatura, de cultura portuguesa, coisas assim, e co-
brem, deste modo, a carência do recurso humano especializado. 
Supre-se, desta forma, a vacância existente para se oferecer aos 
alunos os estudos da literatura previstos na grade curricular.

Diante da realidade que foi exposta até aqui, não negamos que 
podemos ter uma postura otimista quanto ao espaço para a litera-
tura portuguesa encontrado em seis grandes universidades polo-
nesas. Realmente existem as  disciplina de literatura portuguesa ou 
que a refere, há os professores formados, há resultados de pesqui-
sas acadêmicas, há publicações. Em suma, não encontramos um 
quadro desolador. Foi possível elaborar um histórico da presença 
da literatura portuguesa e seu ensino no contexto estrangeiro, mais 
concretamente, no país de língua polonesa!

Por outro lado, quando se está inserido profissionalmente no 
contexto, encontrâmo-nos pessimistas diante da realidade e lan-
çamos em muitas instâncias  olhar um tanto frustrado: fruto de 
problemas tantos, a exemplo, a grade curricular que não prioriza a 
literatura, restrição de carga horária que não propicia trabalhar o 
conteúdo de forma eficaz, falta de consciência sobre a importância 
da leitura como atividade pedagógica e inúmeros outros.
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4.A QUESTÃO DA LEITURA

Quando entrevistados, a maioria dos estudantes dos cursos de 
letras na Polônia considera importante ter mais trabalho com a 
leitura junto ao ensino da língua. Na realidade, a prática da leitura 
é deficiente, raramente ocorre. Os estudantes expressam que têm 
dificuldade na leitura das obras; dificuldade de compreender por 
falta do dom’inio da habilidade em ler na língua estrangeira, no 
caso, a portuguesa. Acham importante, a contextualização históri-
ca e cultural das obras nas aulas de literatura pois consideram que 
isso facilita a entendê-las e inserí-las no país em que não vivem. 
No entanto, isso requer dedicação de tempo e desvia-os das lei-
turas literárias. Os estudantes preferem ler a obra completa, mas 
consideram que o tempo de três anos de estudos de licenciatura 
é pouco para habilitá-los no domínio da língua e para a aquisição 
da habilidade de ler. São estes alguns dos problemas levantados 
referentes a leitura.

5.TRADUÇÕES

Realizamos uma recorrida para ver se encontramos na Polônia  
publicações de autores e obras da literatura portuguesa. O que se 
pode dizer das traduções? O Instituto Camões tem dado apoio 
a tradução: muitas obras, outores, foram traduzidos, graças aos 
subsídios vindos por intermédio do Instituto Camões, de Portugal. 
Os autores mais traduzidos na Polônia são Camões, Lobo Antu-
nes, Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Saramago - obviamente e 
principalmente, resultante do fato de ter recebido o Prêmio No-
bel. Dos atuais, destacam as traduções das produções de Gonçalo 
Tavares. Observamos que, gradativamente a literatura de Tavares 
vem conquistando um espaço e prestígio. 

 Por outro lado, quando conferimos os meios de publicação, 
isto é, quais as editoras que publicam os autores e obras, verifica-
mos que, em geral, estas são ligadas ao contexto acadêmico, ou 
seja, ficam mais restritas ao ambiente universitário.

 Não se pode dizer que há uma tradição de tradução de au-
tores e obras portuguesas por iniciativas que partam das editoras 
de cunho comercial. Houve,  sim,  um certo  boom com o prêmio 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1343

Nobel dado a Saramago, mas esfriou!
6.Como ampliar o espaço para a literatura portuguesa?
A literatura Portuguesa é pouco conhecida na Polônia, com 

excessão de Fernando Pessoa e Saramago. Deve-se, em parte, por 
não haver o ensino da língua portuguesa como opção de língua 
estrangeira nas escolas. Portanto, não existe uma formação de lei-
tores na base escolar polonesa.Talvez, essa seja uma meta, um ob-
jetivo pelo qual se deva lutar.

Em geral, na Polônia somente os estudantes que passaram pe-
los estudos ibéricos conhecem a literatura portuguesa.

REFERÊNCIAS

LIVROS

CASTILHO, Ataliba Teixeira de. Nova Gramática do português brasileiro. 1. 
Ed., 2ª. reimpressão - São Paulo : Contexto, 2012.

DOCUMENTOS DIGITAIS (CONSULTAS ON LINE)

http://www.uj.edu.pl(acesso em 21.08.2017)
http://www.uni.wroc.pl (acesso em 22.08.2017)
http://www.uw.edu.pl (acesso em 22.08.2017)
http://www.amu.edu.pl(acesso em 23.08.2017)
http://www.umcs.pl (acesso em 23.08.2017)
http://www.ug.edu.pl (acesso em 25.08.2017)

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES



1344

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

Figura 1

Figura 2



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1345

Figura 3



1346

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

O JOGO DENTRO DA MÁQUINA: A 
INTERTEXTUALIDADE EM A MÁQUINA DE FAZER 

ESPANHÓIS

Natasha Gonçalves Otsuka1

Quarto romance de Valter Hugo Mãe, a máquina de fazer es-
panhóis tem como personagem central António Silva, um senhor 
octogenário que, após a perda da sua esposa, é deslocado para uma 
casa de repouso pela família. Em meio ao luto do personagem, as 
memórias da juventude são evocadas, trazendo para a narrativa um 
deslocamento temporal permanente. 

A prosa do escritor português, inicialmente, tornou-se conhe-
cida por algumas das opções estéticas adotadas em seus primeiros 
romances como, por exemplo, o uso predominante de letras mi-
núsculas. O presente artigo busca investigar o jogo intertextual, 
inserido na narrativa, bem como as opções estéticas decorrentes 
desse diálogo, refletindo sobre esse “mosaico de citações2” em que 
o texto é construído.

Para adentrar no labirinto de referências, um capítulo merece 
atenção especial na análise do romance: Teófilo Cubillas, o quinto 
capítulo do romance, em que é narrado o dia posterior ao incên-
dio ocorrido no Lar da Feliz Idade, onde António foi instalado 
após a morte de Laura, sua esposa. Nele, dois novos personagens 
são apresentados: o investigador da Polícia Judiciária portuguesa 
Jaime Ramos e o inspector Isaltino de Jesus. Tais personagens são 
oriundos do universo de outro escritor português, Francisco José 
Viegas, e nenhuma menção é feita em relação aos livros em que 
figuram inicialmente.

Espécie de herói dos romances de Francisco José Viegas, Jaime 
Ramos protagoniza alguns dos enredos do escritor, tais como o 
inaugural Crime em Ponta Delgada (1989), Morte no Estádio (1991), 
passando por Longe de Manaus (2005), pelo qual o romancista rece-
beu o Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portu-

1 Mestre em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2 “Todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e 
transformação de um outro texto.” (KRISTEVA, 1974, p. 64).
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guesa de Escritores em 2005. Inicialmente, atuando em conjunto 
com outro personagem, Filipe Castanheira, a dupla estabelecia 
similitudes com outros grandes detetives do gênero policial: Sher-
lock Homes e Watson, de Arthur Conan Doyle; e, Auguste Dupin 
e Chevalier, seu amigo próximo, do percurso do gênero e poeta 
Edgar Allan Poe. O diálogo que Francisco José Viegas estabelece 
com o gênero policial não está restrito apenas à questão temática, 
isto é, a solução de crime, mas também pela apropriação da es-
trutura: dois personagens envolvidos na dedução e condução de 
uma investigação, dois personagens recorrentes que, ao longo de 
diversas tramas, revelam um pouco da natureza da própria perso-
nalidade e da relação estabelecida entre eles.

Consequentemente, a inserção de tais personagens na trama de 
Valter Hugo Mãe institui uma associação mais complexa do que 
simplesmente uma intertextualidade com as narrativas de Fran-
cisco José Viegas. Ao incluir na narrativa, Jaime Ramos e Isaltino 
de Jesus, o autor propõe uma conexão com toda a tradição po-
licialesca, dado que “os livros sempre falam sobre outros livros, 
e toda estória conta uma estória que já foi contada” (ECO apud 
HUTCHEON, 1991, p. 167). Segundo Linda Hutcheon, em Poética 
da pós-modernidade, a intertextualidade é um recurso amplamente 
utilizado e é próprio da condição do fazer literário. Diz ela:

Roland Barthes definiu o intertexto como “a impossibilidade 
de viver fora do texto infinito”, fazendo da intertextualida-
de a própria condição da textualidade. Ao escrever sobre seu 
romance O Nome da Rosa, Umberto Eco afirma: “Descobri o 
que os escritores sempre souberam (e nos disseram muitas e 
muitas vezes): os livros sempre falam sobre outros livros, e 
toda estória conta uma estória que já foi contada”. As estórias 
que O Nome da Rosa reconta são as da literatura (escritas por 
Conan Doyle, Borges, Joyce, Mann, Eliot e outros) e as da 
história (crônicas medievais, testemunhos religiosos). (HUT-
CHEON, 1991, p. 167)

Ao fazer referência a textos passados, a obra em questão am-
plia o diálogo com a tradição, pois conta uma trama, mas também 
reconta a já existente. Assim, Valter Hugo Mãe insere, em sua nar-
rativa, personagens dos romances do Francisco José Viegas que, 
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por sua vez, dialogam com Sherlock Homes, Watson, Poirot, Au-
guste Dupin, Mandrake, personagens clássicos do gênero policial.

Conforme aludido anteriormente, não há nenhum paratexto 
acerca da origem dos personagens, isto é, nenhuma nota de ro-
dapé ou comentário explicativo revelando a conexão com a obra 
literária com outro escritor, no entanto, a estilística adotada nos 
capítulos em que o detetive e o inspector aparecem sofre uma al-
teração considerável em relação aos demais capítulos da obra. Há, 
nos capítulos com os personagens de Viegas, uma formalidade 
textual que, até o momento da narrativa, era bastante flexível em 
alguns pontos. A opção por não utilizar letras maiúsculas na nar-
rativa é suspensa nos capítulos com a presença de Jaime Ramos e 
Isaltino de Jesus, inclusive, nos títulos dos capítulos, o que sugere 
antecipadamente, no prefácio, um elemento de diferenciação. Os 
diálogos são destacados do texto com o uso de sinais de pontua-
ção adequados, de acordo com a norma gramatical:

Isaltino de Jesus fungou qualquer coisa, contrafeito com o 
espírito impertinente da velha mulher, e lá se pôs de joelhos a 
ver o pouco sangue que ali secara. Pôs cara de cão inteligen-
te, como se fosse de farejar e descobrir pistas incríveis, mas 
depois não fazia nada, nem avançava para frase nenhuma que 
fornecesse uma satisfação à dona Leopoldina. […]
“Eu não sei se a senhora terá de ir dormir a outro quarto esta 
noite. É importante que isto não se perca. Temos de recolher 
provas e fazer análises”, disse o polícia. (MÃE, 2011, p. 60)

As perguntas são sinalizadas com pontos de interrogação e a 
organização textual em parágrafos também é realizada de forma 
mais convencional, como fica explícita na passagem citada. O foco 
narrativo também é alterado para terceira pessoa, com ampla des-
crição do ambiente e dos objetos, seguindo a perspectiva de um 
detetive. Para a teórica canadense Linda Hutcheon, a inclusão do 
recurso da intertextualidade, em uma obra, “exige do leitor não 
apenas o reconhecimento de vestígios textualizados do passado 
literário e histórico, mas também a percepção daquilo que foi feito 
– por intermédio da ironia – a esses vestígios.” (HUTCHEON, 
1991, p. 167). Sendo assim, embora não haja uma manifestação 
explícita do rastro intertextual, isto é, uma declaração sobre a ori-
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gem dos personagens de Francisco José Viegas, as alterações das 
opções estéticas até então utilizadas na obra indicam ou fornecem 
pistas sobre a gênese dos personagens.

Em entrevista publicada na antologia As palavras não se afogam 
ao atravessar o Atlântico, de Carlos Vaz Marques, Valter Hugo Mãe 
confirma o diálogo com a obra de Francisco José Viegas e a in-
corporação da estilística do autor em capítulos específicos do ro-
mance: “Eu convoco duas personagens de Francisco José Viegas, 
em dois capítulos, e utilizo a formatação que o Viegas utiliza. Por 
isso vou buscar o modo como ele escreveu o Longe de Manaus, 
nas passagens em que entram o Isaltino de Jesus e o Jaime Ramos.” 
(MARQUES, 2015, p. 249-250).

Além das opções de estilo e da inclusão dos personagens, um 
outro dado fundamental que interliga as duas obras é a presença 
do futebol, simbolizada na figura de Teófilo Cubillas, ou melhor, 
na existência do seu poster. Em Longe de Manaus, a menção ao 
cartaz colado na parede com a figura mítica do jogador é citada 
como uma verdadeira obsessão na vida do detetive Jaime Ramos, 
acompanhando-o em diversos espaços profissionais ao longo da 
carreira na polícia, como fica exposto na passagem do romance:

- Nesse dia vêm os papéis, assino os papéis, fazem um jantar 
de despedida e esquecem-me. Não me importo que me es-
queçam, está claro.
- Não esquecemos, chefe. O poster de Cubillas já não se con-
segue arrancar, a cola está mesmo agarrada à parede, vai ficar 
lá a lembrá-lo.
Jaime Ramos voltou-se e enfrentou a parede nua ao seu lado, 
como se fosse a mesma onde Teofilo3 Cubillas sorria havia 
muitos anos, e se não era nessa parede seria noutra, no seu an-
tigo gabinete, mas ele lá estaria, Teofilo Cubillas, como uma 
memória  dos anos que não regressam e das vezes em que 
mudou de gabinete e subiu na hierarquia. (VIEGAS, 2007, 
p. 17-18)

3 Há uma divergência entre a grafia do nome do jogador nos dois livros. No livro de 
José Francisco Viegas, o nome não é acentuado, mas em a máquina de fazer espanhóis, 
edição brasileira, o nome possui o acento agudo. Optamos por seguir no corpo do 
texto a grafia utilizada no livro de Valter Hugo Mãe. As citações de Longe de Manaus 
serão ipsis litteris.
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A adoração pelo jogador, a evocação do passado futebolístico 
português encontra na narrativa de Valter Hugo Mãe ressonância 
na figura de Dona Leopoldina, cuja obsessão na obra é justificada 
por um romance pontual com o jogador peruano. Contrariamente 
ao narrado nos livros de Viegas, o poster mencionado na narrativa 
de Mãe é conservado impecavelmente pela idosa, impressionando 
os policiais na visita ao quarto investigado, sendo a primeira ob-
servação realizada na abertura do capítulo. Na passagem abaixo, o 
narrador revela o espanto do inspector Isaltino de Jesus ao ver a 
imagem na parede do asilo Feliz Idade:

Teófilo Cubillas, o peruano sorridente. Isaltino de Jesus pas-
mou perante o poster e não queria acreditar. Era o Teófilo 
Cubillas a sorrir exatamente no mesmo poster que O Norte 
Desportivo oferecera aos portistas devotos nos idos de seten-
ta do século passado. Isaltino de Jesus pasmou diante de tal 
figura e pareceu-lhe que a vida se engomara, estava ali como 
passada a limpo igual se podia fazer aos cadernos da escola. 
(MÃE, 2011, p. 59)

A imagem do passado, representada pelo jogador, conserva-se, 
apesar das tentativas do tempo. Conforme mencionado anterior-
mente, o ambiente onde está inserido o cartaz remete à brancura, 
à assepsia, oposto ao espaço físico de uma delegacia, marcado co-
mumente pela marginalidade e pela sujeira. O estado de conser-
vação entre as imagens difere tão exponencialmente que suscita 
no inspector de polícia uma sensação de desleixo, de incompe-
tência, características que, incialmente, não deveriam compor um 
perfil policial. Concomitantemente, a surpresa consistia também 
em vivenciar uma experiência de juventude em um lar de idosos 
- ambiente oposto à ideia de mocidade, de vitalidade -; havia na 
imagem límpida do jogador a suspensão do tempo, sentida so-
mente pelo jogador imortalizado jovem, disposto, sorridente. No 
livro de Francisco José Viegas, o narrador aponta o processo de 
degradação da imagem, remontando à ação inexorável do tempo:

Havia aquela cadeira, aquela mesa, aquele poster de Teofilo 
Cubillas, cheio de vincos por ter sido dobrado várias vezes, 
e lá estava a olhar o peruano sorridente, Teofilo Cubillas, FC 
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Porto, oferta do jornal O Norte Desportivo, as cores em proces-
so de desaparecimento, uma mancha de tinta escura no canto 
inferior direito, e alguns retratos, Jaime Ramos coleccionara-
-os durante os dias de preguiça e de indolência do que fora 
capaz, dias de trovoada, relâmpagos abertos sobre o céu, a 
torre dos Clérigos recortada como um pára-raios apontado 
às nuvens negras […] (VIEGAS, 2007, p. 52)

O poster na narrativa Longe de Manaus revela a implacabilidade 
do tempo, agindo sobre a existência, com um distanciamento cada 
vez maior do momento de captura da imagem, isto é, da década 
de 1970. O poster que se faz espelho, reflexo sobre uma juventude 
que não volta mais, indicando as marcas, as dobras impostas pelas 
adversidades. O jogador sorridente, invencível e orgulhoso só exis-
te na imagem de um passado conservado coletivamente.  

A apropriação dos dois personagens clássicos do autor compa-
triota reduz o distanciamento temporal entre a produção literária 
em questão e a tradição com a qual pretende dialogar. A intertex-
tualidade no pós-modernismo, segundo Linda Huchteon, “é uma 
manifestação formal de um desejo de reduzir a distância entre o 
passado e o presente do leitor e também de um desejo de rees-
crever o passado dentro de um novo contexto.” (1991, p. 157). A 
inclusão da obra de Francisco José Viegas na narrativa de Valter 
Hugo Mãe é, de certa forma, uma atualização da referência ao 
futebol durante a ditadura, aos ídolos do passado, à paixão nacio-
nal, da década de 1970 aos dias atuais, proporcionando, assim, um 
novo modo de observar como tais ídolos se conservam ao longo 
da história portuguesa recente.

Adicionalmente, a inserção da trama policial, a partir de um 
suposto incêndio criminoso no romance, provoca uma quebra na 
estrutura narrativa, cujo foco narrativo oscila nos primeiros ca-
pítulos entre a rememoração do passado e a adaptação ao novo 
ritmo de vida no asilo de idosos. O incidente adiciona à narrativa 
uma ruptura com o sentimentalismo, com a melancolia da perda 
da esposa, introduzindo um ritmo de suspensão das certezas dadas 
como verdadeiras, como um thriller.

O lugar até então estava livre de qualquer ideia associada à 
criminalidade ou a assuntos ilícitos, sendo assim a possibilidade 
de o incêndio não ter sido um acidente, mas provocado delibe-
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radamente para causar algumas mortes e, em consequência disso, 
abrir novas vagas aos idosos que aguardavam proporciona uma 
desconfiança no leitor sobre os fatos narrados. Manchas de sangue 
em lugares inesperados, conspirações secretas, informações entre-
cortadas: elementos que remetem ao gênero policial, investigativo. 
O romance ganha uma dimensão até então inexistente, criando 
diferentes níveis de leitura na trama.

Outro jogo intertextual é criado a partir de um personagem: o 
Esteves. A narrativa de Valter Hugo Mãe ficcionaliza o persona-
gem célebre do poema Tabacaria, de Álvaro de Campos, revelando 
como supostamente o homem foi parar em um verso tão célebre 
da poesia portuguesa: “e joão esteves saiu da tabacaria sem mais 
nada, inconsciente de que plantara no terreno fértil da criatividade 
de fernando pessoa um poema eterno. ele sabia o nome do poeta, 
sabia que era dos escritórios, sempre aprumado de facto e chapéu 
muito melhor que o seu.” (MÃE, 2011, p. 70).  Citado no poema 
como um homem sem metafísica, eternizado pela simplicidade, 
pela objetividade mundana, em contraposição ao poeta4, tortu-
rado pelas dúvidas e questionamentos existenciais, o Esteves do 
romance pode revelar, no entanto, a sua complexidade, suprimida 
no poema:

senti-me afundado na metafísica. não sabia se havia de pro-
testar por me ter mentido ali vertido como um homem sem 
profundidade, ou se havia de o abraçar pela maravilha de di-
zer coisas assim, coisas tão interiores como se fossem de ser 
vistas. e eu tinha razão. havia uma intimidade entre nós, uma 
ligação para sempre, que me haveria de colocar um pouco 
nas mãos daquele homem. como se dominasse algo em mim, 
o orgulho talvez. esse paradoxal orgulho de me ter dirigido o 
olhar, de me ter querido num verso seu, e ao mesmo tempo 
me ter desgraçado, porque a partir de então não pude mais 
sonhar com ser vago e feliz. (MÃE, 2011, p. 97)

Complexidade fomentada, inclusive, pela inclusão no poema 
supracitado, impossibilitando que voltasse a ser, de fato, um ho-

4 “Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. / Acenou-me adeus 
gritei-lhe Adeus ó Esteves!, e o universo / Reconstruiu-se-me sem ideal nem 
esperança, e o dono da Tabacaria sorriu.” (PESSOA, 1986, p. 300)
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mem sem metafísica, o que o aproxima da poesia e da literatura 
que, com o envolvimento estético, permitem outras reverberações. 
Em entrevista concedida ao jornal Público, o escritor aborda a op-
ção por incluir o personagem em sua trama:

O Esteves entra aqui por um delírio e por uma paixão enor-
me pelo Pessoa. O que fiz com o Esteves foi um jogo como o 
Pessoa gostava de fazer, um jogo puramente pessoano: mos-
trar como a literatura, por mais que se ocupe da realidade, 
se faz de ficção e vai ao encontro daquela máxima de que o 
poeta é um fingidor. Por isso, fingi coisas acerca do Pessoa, e 
fingi coisas acerca de uma personagem sua, para brincar com 
ele com as suas próprias armas.” Há aqui uma certa ironi-
zação do papel do escritor, um fazer justiça às personagens, 
um “colocar em crise da dignidade do escritor”: “Se abalo os 
grandes louros do Pessoa, estou imediatamente a abalar-me a 
mim também”. (MÃE, 2010)

A partir da ficção e do fingimento, o autor põe em jogo uma 
suposta realidade do objeto ficcionado, estabelecendo com destre-
za um quebra-cabeça entre o que seria a ficção e o objeto dito real. 
Com a análise de algumas das peças desse maquinário – Esteves, 
Jaime Raimes, Teófilo Cubillas, buscamos compreender como a 
intertextualidade é matéria importante para o percurso do roman-
ce de Valter Hugo Mãe.
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OS PAPEIS FEMININOS EM O RETRATO DE 
RICARDINA DE CAMILO CASTELO BRANCO

Nayara Helenn Carvalho dos Santos1

A obra O Retrato de Ricardina (1868), de Camilo Castelo Branco 
(1825-1890), retrata a sociedade portuguesa no século XIX em que 
as mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens. O livro 
indica aspectos vivenciados por gerações femininas com atitudes 
diferentes do comportamento que era esperado para elas. Algumas 
delas se submetiam à ordem machista e outras não, ainda que elas 
sofressem opressão social. Não era opção fugir dos costumes da 
época, entretanto, elas tentavam encontrar maneiras de reagir ao 
sistema controlador. A novela mostra, com propriedade, como as 
mulheres portuguesas do século XIX estavam destinadas a assumir 
um papel minoritário na sociedade. O livro, dividido em dois mo-
mentos, trata também de outras problemáticas, de caráter político, 
social e econômico, importantes naquele momento, por exemplo, 
a valorização do dinheiro ou a força da religião, entretanto, apesar 
desses aspectos, o autor possibilita a análise da figura feminina 
para conscientizar o leitor da importância que as mulheres têm. 
No entanto, ele não só alerta aos leitores sobre a importância das 
mulheres, como também, as inclui no meio de tais problematiza-
ções, assumindo parte significativa de todo esse processo de tran-
sição em que viviam. É possível encontrar nas mulheres do livro 
referências para ilustrar e analisar o contexto histórico opressor 
em que se encontravam, em contraponto com o grande valor que 
elas carregavam. 

O principal objetivo do presente trabalho é discutir, através 
da primeira fase do romance, a situação feminina no século XIX 
a partir da análise desse livro e de outros apanhados teóricos per-
tinentes.  A pesquisa mostra como as personagens de Camilo se 
relacionam com a sociedade portuguesa da época. Por essa discus-
são é possível contribuir para os estudos sobre o autor destacando 
a proximidade que ele cria com o leitor através de suas histórias, a 

1 Mestranda em Literatura Portuguesa na UERJ, sob orientação do Prof.Dr. 
Eduardo da Cruz. Licenciada em Letras pela UFRRJ. 
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complexidade presente na produção camiliana e como essa ficção 
está ligada ao contexto social apresentado. O foco está nas mu-
lheres que compõem a obra. É interessante ressaltar como elas se 
comportam perante a uma dificuldade, suas diversas personalida-
des, suas atitudes e as maneiras que elas utilizavam para se esquivar 
de um problema. Camilo Castelo Branco constrói a trama a partir 
da história de personagens femininas relevantes.

O Retrato de Ricardina conta a história de amor entre a fidalga Ri-
cardina e Bernardo Muniz, estudante de direito; e todos os encon-
tros e desencontros que eles sofrem para que finalmente fiquem 
juntos no final. Filha mais nova do Abade de Espinhos Botelho de 
Queirós com Clementina, era “alva, olhos sonhadores e estáticos, 
compleição linfática, estatura mediana, ar melancólico e pudico”. 
(CASTELO BRANCO, 1907, p. 9). Tinha também uma irmã mais 
velha chamada Eugênia, “morena, olhos negros e vivos, alta e ner-
vosa, altiva e risonha”, o oposto de Ricardina, que se apaixona pelo 
jovem Bernardo logo no início da trama. Começam a se comunicar 
por cartas até que são descobertos.  Logo depois da descoberta, 
seu pai faz questão de arrumar pretendentes de origem nobre para 
casar com a moça.  Para não ter um casamento contra sua vontade, 
ela decide ir para um convento “freira segundo o instituto é que 
eu a quero. Esposa fiel do Espírito Santo” (CASTELO BRANCO, 
1907, p. 26). O convento, por sua vez, surge como lugar de refú-
gio para as mulheres que querem escapar da repressão conjugal, 
“do convento elas evocam a paixão, o sofrimento, as recordações, 
mas também vivem o desespero de romper com o homem que 
nunca deixará de amar” (BESSE, 2001, p. 13). Sua mãe Clemen-
tina, no entanto, decide ir junto, com o intuito de não abandonar 
sua filha nesse momento. Tempos depois, após ficar muito doente, 
Clementina morre a deixando em situação de tristeza.  Na história, 
Ricardina assume papel de força, coragem e integridade. Apesar de 
todas as maldades do pai, ela faz de tudo para preservar o nome da 
família impedindo que seja manchado e mal visto pela sociedade. 
Recebe a proposta de fugir com Bernardo, mas recusa em nome 
do respeito que tinha por sua família, principalmente por sua mãe.  
O pai da moça tinha influência no lugar onde moravam e jamais 
aceitou que suas duas filhas se casassem com alguém de origem 
humilde, como o rapaz era. 
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A protagonista que nomeia esse intenso romance de Camilo 
representa a figura da mulher forte. Ela é uma personagem in-
trigante do livro. Sua história de amor com Bernardo Muniz se 
mantém viva por toda a trama. Ricardina passa por momentos que 
oscilam entre lealdade, integridade, coragem, bondade e, apesar 
da opressão que sofre da parte de seu pai e da sociedade, a todo 
tempo ela influencia Bernardo a ser confiante, pois transmite para 
ele segurança “- sou muito amiga de Bernardo; mas sou mais ainda 
da minha família. Se o não fosse... poderia dar algum passo que 
lhe causasse muita pena.” (CASTELO BRANCO, 1907, p. 43). A 
moça responde dessa seguinte maneira quando é convidada por 
seu amado a fugir do convento onde estava naquele momento, 
rejeita-o por lealdade e compaixão a sua mãe “Minha mãe é muito 
infeliz. Atormentá-la ainda mais com a minha fugida, é-me im-
possível.” (CASTELO BRANCO, 1907, p. 53). Com o passar dos 
anos, Ricardina vai amadurecendo. Suas atitudes mudam. Depois 
da morte de Clementina, ela deixa de pensar na família e começa 
a pensar um pouco mais em si própria. Mostra valentia quando fi-
nalmente foge com Bernardo, sem abandonar os traços de pureza 
que faz parte da construção de sua personalidade. Essa evolução 
mostra como as personagens camilianas são subjetivas e vão se 
moldando ao decorrer da trama. Elas não são, necessariamente, 
apenas fracas ou apenas corajosas, elas podem ser as duas coisas ao 
mesmo tempo; como reproduções da vida real. Entende-se, pelas 
características físicas da moça (descritas logo nas primeiras páginas 
do livro), uma mulher frágil e retraída. Entretanto, pelo caráter e 
atitudes dela, é possível perceber a força que ela carrega. Antonio 
Candido afirma que “os elementos que um romancista escolhe 
para apresentar a personagem, física e espiritualmente, são por 
força indicativos” (CANDIDO, 1968, p.78). Isso quer dizer que 
é possível reconhecê-la como protagonista do livro pelas caracte-
rísticas que Camilo Castelo Branco atribui a ela intencionalmente.

Eugênia, irmã mais velha de Ricardina, a princípio, mostra-
-se obediente ao pai e sem muita ação ou vontade na trama. Em 
grande parte do livro, é possível perceber a obediência que ela 
mantém. Enquanto Ricardina vai para o convento, recusando-se 
ao casamento forçado, a primogênita aceita casar-se com o preten-
dente escolhido se tornando assim herdeira dos bens da família. 
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Aceita os carinhos e conselhos do pai mostrando-se atenciosa com 
ele. Entretanto, essa atitude era o reflexo da cobiça pela herança. 
É possível perceber a ambição quando fala sobre o dinheiro “A 
quem há de deixá-lo? A mana Ricardina vai ser freira, quem pode 
herdar senão nós?” (CASTELO BRANCO, 1907, p. 70). O leitor 
apenas consegue perceber as reais intenções da moça ao decorrer 
da trama. Na realidade, ela não apoiava as decisões opressivas do 
Abade, e sim, tinha medo dele “tenho mais medo que amizade ao 
meu pai” (CASTELO BRANCO, 1907, p. 70). Ela vê no casamen-
to uma alternativa para sair da situação difícil em que se encontra-
va. Se casar com o primo foi mera estratégia de sobrevivência. Na 
primeira oportunidade que recebe, aceita a proposta do esposo de 
sair da casa do pai, já que quando se casaram foram morar com ele. 
“Na mesma hora, aparelharam-se os cavalos. Eugênia saiu, sem 
despedir-se do seu pai. Era medo ou ódio? Ambas as coisas talvez” 
(CASTELO BRANCO, 1907, p. 72). Sua personalidade subver-
siva e irregular chega perto da realidade, embora seja uma figura 
fictícia. Suas intenções são implícitas até determinado momento e 
as características (ambição, medo, coragem) são de mulheres re-
ais que desejavam, de alguma forma, mudar seus destinos. Mais 
à frente na história, Eugênia e seu esposo dão abrigo à Ridardina 
quando ela precisa de ajuda. A hospedagem da irmã em sua casa 
permanece por pouco tempo, pois ela foi mandada, pelo casal, 
para um convento mais uma vez. Embora a amasse, Eugênia não 
poderia abrigá-la ali para sempre, pois a primeira era uma senho-
ra casada e a segunda considerada um peso para a família. Das 
personagens do romance, Eugênia é a que tem a trajetória menos 
conturbada, talvez por agir com razão e não cair nas artimanhas do 
coração. Entretanto, ter tido uma trajetória menos triste não signi-
fica que a vida dessa personagem tenha sido a melhor. Viveu sem 
emoção como está descrito na passagem em que Ricardina men-
ciona “Bem sei, minha senhora. Saiu da abadia de Espinho, onde 
nasceu, para a casa dos Pimentéis da Reboliça, onde morreu”.

Clementina é a companheira do abade Leonardo Botelho de 
Queirós. Senhora de família fidalga e mãe das duas moças. O aba-
de a tirou de casa para viverem juntos na casa paroquial, ela fugiu 
com ele por amor. O fato de um padre ser chefe de família fidal-
ga mostra como o dinheiro tinha importância e era ferramenta 
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de prestígio naquela época. A partir desse acontecimento, Camilo 
apresenta para seus leitores um século em que, não só a riqueza, 
mas também o berço, o nome, a origem tinham peso na sociedade. 
Um padre não poderia se casar e ter duas filhas, tal ato era consi-
derado proibido e também pecado, entretanto, Botelho de Queirós 
o fez. “abade cristão, e, sobre cristão, católico, e, sobre católico, 
pai!” (CASTELO BRANCO, 1907, p. 8). O escândalo aconteceu 
expondo Clementina ao ridículo social. Ela passou a ser vista pela 
sociedade e por sua família como pecadora e indigna por ter se re-
lacionado com o padre. Deixa claro quando dá o exemplo de suas 
irmãs. “Não as viste já passar aí a cavalo com tanta gente ilustre 
a acompanhá-las? Vinham mostrar-se, para que eu as invejasse e 
tivesse pena e vergonha de mim... Tive, filha, tive pena e vergo-
nha.” (CASTELO, BRANCO, 1907, p. 44) O título de pecadora 
nos faz perceber como a religião era relevante nos costumes da 
época. Seu nome foi manchado, foi expulsa de perto da família, 
sentia-se desgraçada. Com o Abade, mesmo tendo infringido a lei, 
nada aconteceu. O nome dele estava intacto, continuou sendo res-
peitado e seus valores continuaram sendo impostos no seio da fa-
mília. Dessa forma, é possível perceber vantagens em ser homem 
e importante na sociedade do século XIX. Clementina assume um 
papel subversivo, pois quebra os paradigmas da época quando se 
casa com um líder religioso e tem com ele duas filhas. Na maior 
parte do livro, ela se mostra como uma mulher fraca, obediente ao 
marido que manchou seu nome e arruinou sua vida. Entretanto, na 
fala abaixo, ela deixa claro que o fato de ter tido duas filhas com-
pensa todo sofrimento de ter entrado nesse escândalo da época, 
valorizando sua maternidade sobre qualquer questão social. 

– Eu fugi, filha, fugi, cega de luz infernal; e quando abri os 
olhos, e conheci o que era, e sem remédio havia de ser sem-
pre, tornei-me a desgraçada mais sem consolação que o mun-
do tem. Olha que eu sou nova. Tenho 37 anos. Vês os meus 
cabelos quase brancos? Olhas tuas tias e as minhas irmãs mais 
velhas como estão novas! Não as viste já passar aí a cavalo 
com tanta gente ilustre a acompanha-las? Vinham mostrar-se, 
para que eu as inveja-se e tivesse pena e vergonha de mim... 
Tive, filha, tive pena e vergonha. Vi-me num espelho depois 
de as ver a elas, e fui com os olhos queimados, de lágrimas 
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procurar-te, minha filha, a ti e a tua irmã, para me abraçar 
convosco, e lembrar-me de que as minhas irmãs não tinham 
duas filhas, dois anjos como eu...(CASTELO BRANCO, 
1907, p.44).

A mãe assume papel de protetora de suas filhas e se mostra 
corajosa quando segue com Ricardina para o convento. No entan-
to, não é só para proteger e estar do lado de sua filha que decide 
se confinar. Ela ainda se vê como pecadora pelo erro de ter se 
relacionado com um padre anos atrás e vivido com ele por tanto 
tempo. Enxerga no convívio voltado para a religião uma maneira 
de se redimir com Deus por uma vida cheia de deslizes. Clemen-
tina é uma personagem importante na trama. De personalidade 
complexa, mescla entre a bondade, o amor, a coragem e a culpa. 
A partir dela o leitor pode perceber a força e o abuso religioso da 
época, a dificuldade de ser mãe durante aquele século e a submis-
são das mulheres perante aos maridos. Passou o resto de sua vida 
no convento até adoecer e morrer deixando Ricardina em profun-
da tristeza e doente.

Com a análise dessas três personagens responsáveis por qua-
se todo o desenrolar da trama, conclui-se, portanto, que o século 
XIX foi uma época difícil para as mulheres, assim como ainda é 
hoje em dia. Entretanto, apesar das dificuldades, as moças tinham 
desejos e anseios. Mesmo de maneira precária, elas faziam valer o 
que queriam de acordo com suas vontades e emoções. Clementina, 
por exemplo, foi movida por amor. Em algum momento foi desejo 
dela se relacionar com o Abade, depois, sofreu as conseqüências 
cruéis, porém injustas. Naquela época, elas eram fadadas a aceitar 
um destino que não escolhiam. Para as fidalgas de família rica, os 
possíveis destinos eram se casar com um pretendente escolhido 
pelo pai ou seguir a vida religiosa no convento. Para as pobres, era 
designada a lavoura nos campos, o trabalho pesado no comércio, 
e depois de alguns anos, nas fábricas. Mas o que elas queriam, e 
ainda querem, é o direito de escolha. Esse foi um século em que 
as mulheres não eram favorecidas e não tinham direito a quase 
nada (não podiam votar, se divorciar, tomar conta de suas finanças 
e etc...). Camilo Castelo Branco mostra o controle social sobre as 
mulheres a partir de suas personagens, sua narrativa e suas ideias. 
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O discurso de Camilo, em suas novelas, mobilizou diferentes tipos 
de leitores. Em sua narração, ele acrescentava críticas, indagações 
e questionamentos em um enredo sentimental, enriquecendo sua 
obra e também desconstruindo expectativas, como faz com suas 
personagens femininas, já que elas se constroem e se moldam du-
rante o decorrer das histórias. Essas mulheres carregam o peso de 
um regime machista e opressor, mas ao mesmo tempo, com amor, 
luta e coragem; conseguem se colocar em lugar de destaque e tri-
lhar um caminho diferente com rumos inesperados. 
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LISBOA, MANAUS: CIDADES COMO CENÁRIOS 
NAS OBRAS DE GERSÃO E HATOUM

Orivaldo Rocha da Silva1

Paisagens urbanas, espaços urbanos, cidades. Cidades como ce-
nários, meros panos de fundo para o desenrolar de tramas contem-
porâneas nas quais o interesse maior se encontra ou num relato de 
memórias ou numa história de amor que recupera e reconta a saga 
do Ulisses homérico ou, por outro lado, cidades como cenários, 
cenários, de fato, mas carregadas de sentidos e vivas, tão vivas que 
atuam e adquirem forma e relevo e se entrecruzam e se mostram 
como parte integrante da matéria narrada e que por conta desse 
status não podem ser relegadas a segundo plano?

A partir da análise do tratamento dispensado às paisagens ur-
banas de uma Lisboa que se perde nas dobras do tempo e do mito 
e de uma Manaus que serve como pano de fundo dinâmico para 
uma narrativa de memórias, objetiva-se neste texto aproximar os 
romances Relato de um certo Oriente (1989) do brasileiro Milton Ha-
toum e A Cidade de Ulisses (2011) da escritora portuguesa Teolinda 
Gersão, buscando inscrevê-los numa tradição literária que constrói, 
reconstrói e reinventa os espaços urbanos por meio dos múltiplos 
olhares a eles direcionados.

Cidades, lugares, olhares: Lisboa e Manaus. Teolinda Gersão e 
Milton Hatoum. Pela cronologia, tratemos inicialmente de Manaus 
e de Hatoum. E do Relato de um certo Oriente. 

Obra de estréia de Hatoum, nos termos de Davi Arrigucci Jr., 
seu enredo é “tramado com calma sabedoria pela mão surpreen-
dente de um jovem escritor. [...] O romance é aqui uma arquitetura 
imaginária: a arte de reconstruir, no lugar das lembranças e vãos do 
esquecimento, a casa que se foi. Uma casa, um mundo.” 2 

A estrutura do primeiro romance de Hatoum apresenta-se 
como fragmentária e construída pela ação de diferentes vozes nar-
rativas, com histórias superpostas e costuradas por um destes nar-
1 Mestre em LETRAS, Universidade de S.Paulo (USP – SP); Doutorando em 
LETRAS, Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM – SP).
2 Da orelha de Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum. A edição utilizada é a 
2ª, de 2004. 
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radores, tendo como marca mais evidente o caráter memorialístico 
da escrita. Ocidente e Oriente se aproximam, então, numa analogia 
que não diz respeito exatamente aos aspectos de espaços urbanos 
compostos pelo movimento portuário. Ou nos termos de uma das 
vozes narrativas de Hatoum:

Se algo havia de análogo entre Manaus e Trípoli, não era exa-
tamente a vida portuária, a profusão de feiras e mercados, o 
grito dos mascates e peixeiros, ou a tez morena das pessoas; 
na verdade, as diferenças, mais que as semelhanças, saltavam 
aos olhos dos que aqui desembarcavam, mesmo porque mu-
dar de porto quase sempre pressupõe uma mudança na vida: 
a paisagem oceânica, as montanhas cobertas de neve, o sal 
marítimo, outros templos, e sobretudo o nome de Deus evo-
cado em outro idioma. Mas uma analogia reinava sobre todas 
as diferenças: em Manaus como em Trípoli não era o relógio 
que impulsionava os primeiros movimentos do dia nem de-
terminava o seu fim: a claridade solar, o canto dos pássaros, 
o vozerio das pessoas que penetrava no recinto mais afastado 
da rua, tudo isso inaugurava o dia; o silêncio anunciava a noi-
te. (HATOUM, 2004, p. 28)   

É como se tanto na cidade brasileira quanto na oriental a pas-
sagem do tempo não estivesse disponível da forma trivial e os mar-
cos do amanhecer e do anoitecer fossem proporcionados pela au-
sência do silêncio ou pela sua presença. De imediato, parece viável 
considerar que algo de mítico mostra-se associado às duas cidades, 
já que a passagem dos dias e das noites independe por completo 
dos movimentos do relógio.

Neste ponto, parece importante resgatar algo das ponderações 
já clássicas de Osman Lins a respeito do elemento espaço na litera-
tura, uma vez que as considerações que estamos a construir inevi-
tavelmente situam-se e devem interagir com estudos acerca desse 
elemento. Dessa forma, segundo Lins 

Não deve o estudioso do espaço, na obra de ficção, ater-se 
apenas à sua visualidade, mas observar em que proporção os 
demais sentidos interferem. Quaisquer que sejam os seus li-
mites, um lugar tende a adquirir em nosso espírito mais corpo 
na medida em que evoca sensações. (LINS, 1976, p. 91) 
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A questão, pois, da inserção dos espaços urbanos nos roman-
ces que são objeto deste trabalho permite avaliar que ela não dá 
conta apenas de cenários inertes ou artifícios meramente visuais 
e geográficos utilizados pelos autores com o intuito de acomodar 
suas personagens e tramas. Muito pelo contrário. Em Hatoum, a 
atmosfera criada em Manaus pela força das narrativas de memó-
ria que reconstroem de modo fraturado a história de uma casa e 
de vidas passadas transforma a cidade amazônica em espaço dife-
renciado e instala nesse sítio um pedaço do Oriente, improvável, 
apenas em aparência. 

É justamente a força evocativa das narrativas de memória a 
responsável pela instauração no espaço urbano de Manaus da re-
tomada e da reconstrução, conotativamente entendida, da casa de 
Emilie. O espaço urbano de Manaus-Trípoli, então, é vivo e atuan-
te. É um cenário vivo:

‘A cidade e a floresta são dois cenários, duas mentiras sepa-
radas pelo rio’, dizia. Para mim, que nasci e cresci aqui, a na-
tureza sempre foi impenetrável e hostil. Tentava compensar 
essa impotência diante dela contemplando-a horas a fio, espe-
rando que o olhar decifrasse enigmas, ou que, sem transpor a 
muralha verde, ela se mostrasse mais indulgente, como uma 
miragem perpétua e inalcançável. [...] ‘Sair dessa cidade’, dizia 
Dorner, ‘significa sair de um espaço, mas sobretudo de um 
tempo. Já imaginaste o privilégio de alguém que ao deixar o 
porto de sua cidade pode conviver com outro tempo?’. (HA-
TOUM, 2004, p. 82) 

Diante da hostilidade e impenetrabilidade oferecidas pelo es-
paço urbano, o narrador de Hatoum busca a utilização do artifício 
da contemplação como estratégia de decifração do enigma propor-
cionado pelo sítio, fiando-se, inclusive, na indulgência que pudesse 
ser ofertada pela cidade, entendida, assim, “como uma miragem 
perpétua e inalcançável”. É também importante destacar a obser-
vação da personagem, com base no excerto anterior, de que sair de 
Manaus significava algo mais profundo do que o ato de abandonar 
aquele espaço urbano: sair de Manaus significava sair também de 
um determinado tempo.

O tempo, as horas, o relógio. A passagem do tempo, o mito. 
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Como descrever com precisão um espaço, como descrever com 
exatidão uma cidade? Italo Calvino, em As cidades invisíveis, se pro-
põe a tratar da descrição de cidades (imaginárias?) levada a cabo 
por Marco Polo e tendo como interlocutor o imperador mongol 
Kublai Kan. Numa delas, no segmento intitulado As cidades e a 
memória (3), temos:   

Inutilmente, magnânimo Kublai, tentarei descrever a cidade 
de Zaíra dos altos bastiões. Poderia falar de quantos degraus 
são feitas as ruas em forma de escada, da circunferência dos 
arcos dos pórticos, de quais lâminas de zinco são recobertos 
os tetos; mas sei que seria o mesmo que não dizer nada. A 
cidade não é feita disso, mas das relações entre as medidas de 
seu espaço e os acontecimentos do passado: [...] A cidade se 
embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recor-
dações e se dilata. Uma descrição de Zaíra como é atualmente 
deveria conter todo o passado de Zaíra. (CALVINO, 2003, 
p. 17) 

A impossibilidade de descrever o espaço urbano de Zaíra ma-
nifestada por Marco Polo revela que uma cidade só adquire plena 
existência quando é evocada a partir do fluxo de recordações e 
acontecimentos que são parte integrante dela. De modo algum, 
então, apenas a exterioridade, a materialidade desse espaço se mos-
tra suficiente para instaurar a sua existência.  

Lugares, olhares. Diferentes olhares, desde sempre, são reser-
vados pelos mais diversos autores e obras à cidade de Lisboa. Cite-
mos, a título de breve ilustração, três desses olhares: o de Fernando 
Pessoa e de seu semi-heterônimo Bernardo Soares no Livro do De-
sassossego; o de José Saramago e seu História do cerco de Lisboa, obra 
que costuma ser identificada como um romance que problematiza 
as relações entre literatura e história; e o de Teolinda Gersão e seu 
A Cidade de Ulisses, romance de 2011 no qual a autora recorre ao 
olhar da personagem Paulo Vaz, artista plástico. E será muito cedo, 
na ordem da narrativa, que a personagem-artista se verá instada a 
interpretar o espaço urbano lisboeta: 

E, se estiver de acordo, sugeria-me que o tema fosse Lisboa. 
Ou seja, o meu olhar sobre um ou alguns aspectos de Lisboa, 
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especificou pousando no tabuleiro a chávena de café. Senti-
-me surpreendido mas não quis interrompê-lo e deixei-o falar 
até o fim. Lisboa é obviamente um tema inesgotável e iremos 
pô-lo também à consideração de outros artistas, continuou. 
(GERSÃO, 2011, p. 11-12) 

De modo semelhante ao que se encontra no romance de José 
Saramago mais acima citado, em A Cidade de Ulisses há também a 
presença de uma história de amor como pano de fundo para a dis-
cussão de aspectos que envolvem, dentre outros, o mito que cerca 
a fundação da cidade de Lisboa. Ou, de modo diverso, o mito fun-
dacional da cidade é que serve de pano de fundo para os amores 
do artista plástico: Cecília Branco, também artista plástica, e a juíza 
Sara. Nesta obra de Teolinda igualmente é reservado espaço para 
abordagens que envolvem o diálogo sempre presente entre as for-
mas artísticas, entre a Literatura e as Artes plásticas, por exemplo:  

[...]  até que ponto a arte contemporânea conseguia impor-se 
por si mesma, como objecto plástico, ou precisava de palavras 
como suporte? Isto é, até que ponto a arte se convertera em 
pretexto para um exercício fascinante de hermenêutica, que 
de algum modo ocupava uma parte do seu espaço? (GER-
SÃO, 2011, p. 21) 

No entanto, dadas as limitações deste trabalho, nos ocupare-
mos apenas e brevemente em lançar mão de algumas observações 
que possam ao menos sugerir certas especificidades de um olhar 
– o de Teolinda Gersão – sobre Lisboa, olhar este que se cons-
trói e se amplia apoiado livremente na multiplicidade de imagens 
e impressões que desde sempre foram dispensadas à cidade por-
tuguesa. Não é de outra forma, então, que a própria autora, na 
Nota inicial de seu romance, faça questão de deixar registrada a 
sua gratidão aos olhares que antes do dela se ocuparam do espaço 
urbano em análise:     

Quero deixar além disso uma palavra de gratidão a todos os 
que ao longo de séculos e até hoje amaram, investigaram, es-
tudaram, registaram Lisboa. Os autores e os livros são tão 
numerosos que seria impossível enumerá-los aqui. Mas aos 
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muitos que li, e aos muitos que não pude ler, quero expres-
sar o meu profundo reconhecimento. (GERSÃO, 2011, Nota 
inicial, s.p.) 

Delimitado por três grandes capítulos, no romance de 2011 de 
Teolinda observamos que entre o primeiro e o terceiro segmentos 
do capítulo I temos Em Volta de Lisboa, segmento que trará longas 
considerações da personagem Paulo Vaz acerca das muitas versões 
existentes sobre a Odisseia, de Homero: “tal como há uma ‘vulgata’ 
bíblica há também uma ‘vulgata’ homérica, e, num caso e noutro, 
uma série de histórias fora das ‘vulgatas’ circularam em torno das 
personagens.” (GERSÃO, 2011, p. 34). 

E ainda, pelo relato do artista plástico:  

A Cidade de Ulisses. O nome parecia-nos irrecusável. Havia 
pelo menos dois mil anos que surgira a lenda de que fora Ulis-
ses a fundar Lisboa. Não se podia ignorá-la, como se nunca 
tivesse existido. [...] Segundo a lenda Ulisses dera a Lisboa o 
seu nome, Ulisseum, transformado depois em Olisipo atra-
vés de uma etimologia improvável. O que dava à cidade um 
estatuto singular, uma cidade real criada pela personagem de 
um livro, contaminada portanto pela literatura, pelo mundo 
da ficção e das histórias contadas. (GERSÃO, 2011, p. 34-35) 

Parece viável, neste ponto, destacar que o artista plástico atri-
bui singularidade à cidade de Lisboa por conta da lenda que en-
volve as suas origens e que a associam diretamente a Ulisses. Em 
última instância, trata-se o herói de Homero de uma figura que fre-
quenta desde sempre o universo do mito, da ficção e das histórias 
contadas. Na formulação de Teolinda, então, valendo-se da perso-
nagem Paulo Vaz, Lisboa teria o estatuto de cidade contaminada pela 
literatura. E é justamente esse o aspecto que particulariza o olhar 
da autora dirigido ao espaço urbano lisboeta. Com isso, é possível 
avaliar que subsistem nas origens, na essência da cidade em tela e 
a constituem enquanto espaço privilegiado, os pólos antagônicos 
do mito e da realidade. 

Ocorre que uma cidade é construída pelo olhar de quem se 
dispõe a contemplá-la e a recriá-la sem se dar ao trabalho de fazer 
com que o espaço urbano recriado coincida inteiramente com a 
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cidade real (ou imaginária?). Nos termos da voz narrativa de Teo-
linda Gersão:

Uma cidade construída pelo nosso olhar, que não tinha de 
coincidir com a que existia. Até porque também essa não 
existia realmente, cada um dos dez milhões de portugueses e 
dos milhões de turistas que por ela andavam tinha de Lisboa 
a imagem que lhe interessava, bastava ou convinha. Não havia 
assim razão para termos medo de tocar-lhe, podíamos (re)
inventá-la livremente. (GERSÃO, 2011, p. 33) 

Do olhar contemplativo de Fernando Pessoa e Bernardo Soa-
res ao olhar desdobrado de Saramago entre uma Lisboa medieval 
e uma Lisboa contemporânea, chegamos, cronologicamente, ao 
olhar terceiro de Teolinda Gersão, “em volta de Lisboa”:

Lisboa estava lá e cercava-nos, era impossível não a olhar, não 
tropeçar nela a cada passo. [...] Mas no fundo não era Lisboa 
que procurávamos, era um ao outro e a nós mesmos que pro-
curávamos em Lisboa. Éramos viajantes, e é para si próprios 
que os viajantes caminham. Querem saber quem são e onde 
moram. E, como escreveu Novalis, vamos sempre finalmente 
para casa. (GERSÃO, 2011, p. 66) 

Paisagens urbanas, espaços urbanos, cidades. Cidades como 
cenários. Lisboa, Manaus: quantos olhares e quais impressões as 
paisagens urbanas são capazes de provocar?
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ESCRITA DISCRÔNICA EM MANUEL ANTÓNIO 
PINA

Paloma Roriz1

1. 

Em seu conhecido texto “Paris do Segundo Império”, Walter 
Benjamin discorre sobre o trabalho literário de Charles Baudelai-
re a partir da metáfora do esgrimista, empregada pelo autor em 
um de seus versos: “Exercerei a sós a minha estranha esgrima, 
/ Buscando em cada canto os acasos da rima, / Tropeçando em 
palavras como nas calçadas, / Topando imagens desde há muito já 
sonhadas.” (p.68). Tomada por Benjamin como elemento de apro-
ximação entre o gesto artístico e o marcial, tal “estranha esgrima”, 
reveladora do modo de trabalho baudelairiano, voltado para a fle-
xibilidade e resistência da adaptação às “emoções líricas da alma, 
às ondulações do devaneio, aos choques da consciência” (p. 69), 
sugere que à imagem da flânerie na figuração de um autorretrato, 
um traço importante teria ficado de fora: 

Se quisermos tornar presente esse ritmo e investigar essa ma-
neira de trabalhar, verificamos que o flâneur de Baudelaire não 
é um autorretrato do poeta no grau que se poderia imaginar. 
Um traço importante do Baudelaire real – ou seja, daquele 
que se entrega à sua obra – não entrou nessa imagem. Tra-
ta-se da distração. – No flâneur, o desejo de ver festeja o seu 
triunfo. Ele pode concentrar-se na observação – disso resulta 
o detetive amador; pode se estagnar na estupefação – nesse 
caso o flâneur se torna um basbaque. As descrições revela-
doras da cidade grande não se originam nem de um nem de 
outro; procedem daqueles que, por assim dizer, atravessam 
a cidade distraídos, perdidos em pensamentos ou preocupa-
ções. É a eles que faz jus a imagem da “estranha esgrima”; 
Baudelaire teve em mira o seu comportamento, que é tudo 
menos o do observador. Em seu livro sobre Dickens, Ches-

1 Doutoranda em Estudos de Literatura na Universidade Federal Fluminense. 
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terton fixa magistralmente o homem que percorre a cidade 
perdido em pensamentos. (BENJAMIN, 1994, p. 69)

A palavra “distração” possui alguns significados: irreflexão, 
esquecimento, inadvertência, equívoco, alheamento, divertimento, 
etc. Benjamin a dispõe enquanto dispositivo, procedimento, méto-
do capaz de mobilizar um modo de elaboração do poético próprio 
ao contexto de surgimento de uma modernidade geográfica e tem-
poralmente específica em poesia. A distração baudelairiana talvez 
responda, de algum modo, ao que Giorgio Agamben, em seu livro 
Infância e história: destruição da experiência e origem da história, descreve 
como uma situação de expropriação da experiência da poesia mo-
derna, quando o “produzir-se de um choque implica sempre em 
uma brecha na experiência” (AGAMBEN, 2005, p. 52). 

A problemática da experiência é pensada pelo filósofo na for-
mulação de um conceito de infância formulado a partir da relação 
entre experiência e linguagem. Segundo o autor, para se pensar 
o problema da experiência é necessário se deparar com o pro-
blema da linguagem. Agamben refere-se aos estudos decisivos 
do linguista Émile Benveniste, que apontam para uma distinção 
fundamental na linguagem entre “dois modos de significação dis-
cretos e contrapostos: o semiótico, de um lado, e o semântico, 
de outro” (AGAMBEN, 2005, p. 66). Trata-se da diferença entre 
língua e fala, entre sistemas de signos e discurso. A articulação propos-
ta pelo linguista reconheceria que “as duas ordens (o semiótico e 
o semântico) permanecem separadas e incomunicantes, de modo 
que nada permite, na teoria, explicar a passagem de uma a outra” 
(AGAMBEN, 2005, p. 67), e é justamente a este “problema” que 
uma teoria da infância tentaria responder, já que é nesta diferença, 
sobre esta “descontinuidade” que a historicidade do homem en-
contra seu fundamento: 

Somente porque existe uma infância do homem, somente 
porque a linguagem não se identifica com o humano e há uma 
diferença entre língua e discurso, entre semiótico e semântico, 
somente por isto existe história, somente por isto o homem 
é um ser histórico. Pois a pura língua é, em si, anistórica, é 
considerada absolutamente, natureza, e não tem necessidade 
alguma de uma história. (AGAMBEN, 2005, p.64)
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Neste sentido, experiência significaria a diferença entre huma-
no e linguístico, ou seja, aquilo que no homem não é sempre já 
falante, mas que “tenha sido e seja ainda in-fante” (AGAMBEN, 
2005, p. 62). A ideia de uma língua “anistórica” aparece em outro 
texto do filósofo, intitulado “Ideia da infância”, encontrado no 
livro Ideia da prosa. Descrevendo as particularidades de uma espécie 
de salamandra albina, chamada axolotl, descoberta nas águas do 
México, Agamben toma o exemplo para montar a figuração de 
uma “criança neotência” com – assim como o anfíbio, que man-
teria durante todo o período de sua vida o aspecto infantil, quase 
fetal, e as características tipicamente lavares –, condições de dar 
atenção ao não escrito, a “possibilidades somáticas arbitrárias e não 
codificadas” (AGAMBEN, 2016, p. 91), disponível portanto para 
a aventura do inespecífico. Contudo, tal abertura só seria possível a 
partir de um esquecimento e de uma memória para além de si:

Para essa criança, trata-se de não recordar verdadeiramente de 
nada, de nada que lhe tenha acontecido ou se tenha manifes-
tado, mas que, no entanto, enquanto nada, antecipa toda pre-
sença e toda memória. Por isso antes de transmitir qualquer 
saber ou qualquer tradição, o homem tem necessariamente 
de transmitir a sua própria distração, a sua própria não latência 
indeterminada, pois só nela se tornou possível qualquer coisa 
como uma tradição histórica concreta. (AGAMBEN, 2016, p. 
92) [grifo nosso]

O aparente paradoxo talvez possa ser melhor compreendido 
levando em conta as formulações trazidas anteriormente. É ainda 
em Infância e história que encontramos uma proposição diametral-
mente oposta: a de um homem que nascesse já munido de lin-
guagem, “um homem que fosse já sempre falante” (AGAMBEN, 
2005, p. 64), sem infância, onde não houvesse a necessidade de 
aquisição da linguagem, nem, portanto, a possibilidade de hiato, 
de descontinuidade e de diferença nas quais “algo como uma histó-
ria poderia produzir-se” (Ibidem). Como se tal homem fosse uno 
com a natureza, em uma animalidade indiferenciada. O que de certa 
forma se coloca aqui é uma ênfase na dimensão daquilo que ainda 
não se sabe como elemento determinante para a produção de um 
sentido histórico no homem. Mas o que significa fazer distração, 
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transmitir a própria distração? É no contexto de tais ideias que 
proponho pensar algumas possíveis entradas de leitura na produ-
ção poética do escritor português Manuel António Pina.

2. 

O escritor estreou inicialmente na literatura infantil, em 1973, 
com o livro O País das Pessoas de Pernas para o Ar, lançando, no ano 
seguinte, sua primeira obra de poesia Ainda não é o fim nem o Princí-
pio do Mundo Calma é apenas um Pouco Tarde. Além de poeta, Manuel 
António Pina foi um consagrado autor de literatura infanto-juve-
nil, tradutor, professor e cronista. Reconhecido como um dos me-
lhores cronistas de língua portuguesa, foi ao longo de mais de 30 
anos colunista do Jornal de Notícias, onde começou a trabalhar em 
1971. A sua obra está publicada em vários países, tendo recebido 
diversos prêmios, entre eles, nos últimos anos, o Prémio da Crítica 
da Associação Portuguesa de Críticos Literários, Prémio de Poesia 
Luís Miguel Nava, Grande Prémio de Poesia da APE/ CTT, e, em 
2011, o Prémio Camões, pelo conjunto da obra. 

Marcada por um acentuado trabalho de intertextualidade, a 
produção literária de Manuel António Pina parece norteada por 
duas linhas de força: a de um questionamento autorreflexivo em 
torno da linguagem e a de uma inscrição poética sob o signo de 
uma temporalidade fundamentalmente anacrônica. Entre as duas li-
nhas, alguns elementos se destacam, como, por exemplo, o contato 
da escrita do autor com o pensamento oriental, como aponta Rosa 
Maria Martelo, em seu artigo “Os Koans Revisitados (Ou de como 
Escrever entre Poesia e Prosa)”: 

Uma das obras em que mais marcada está a presença do bu-
dismo e do taoísmo é a de Manuel António Pina. Nem sem-
pre é fácil destrinçar o que nela provém de referências oci-
dentais, de Lewis Carroll a Wittgeinstein, do que lhe vem do 
Oriente, mas a exploração dos tópicos budistas e taoístas está 
indubitavelmente presente. Pina é um amante de paradoxos, 
um desconstrutor do discurso, sempre pronto a questionar 
os processos de dessubjetivação. (MARTELO, 2014, p. 15)
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Laozi, tradicionalmente tido como autor do Dao de Jing, um dos 
textos fundadores do taoísmo, é um personagem de mítica biogra-
fia cercada de eventos extraordinários. Um deles talvez interesse 
particularmente aqui e diz respeito ao seu nascimento. Conta a 
lenda que após uma longa gestação de oito anos, Laozi teria nasci-
do já velho, com os cabelos brancos e grandes orelhas, daí ter sido 
chamado de “criança velha”, ou ainda “filho velho”. A imagem pa-
radoxal de uma criança velha remete a uma ideia de discronia próxi-
ma a algo que parece permear de diferentes formas a obra poética 
de Pina: na figuração de uma temporalidade que, se por um lado, 
e de algum modo, pode ser lida como neotênica, tomando o termo 
de Agamben – na procura intermitente de infância, de uma escrita 
que, escapando ao “plágio da inocência linguística das crianças” 
(PINA, 2013, p. 278), problematize, em sua carga reflexiva, certa 
zona ecolálica, limítrofe da linguagem –, por outro, pode ser igual-
mente entendida como tardia, em sua manifestação anacrônica, em 
seu acúmulo de nomes, de tradição e de história, no apagamento 
impossível dos livros, no recorrente tema da morte, formando o 
desenho, já apontado por alguns estudiosos de sua poesia, de um 
projeto literário inclinado a certa inadequação em relação ao que 
se apresenta como uma poesia “nova” nos anos 70 em Portugal, 
voltada em parte para o esgotamento do ethos modernista. 

No poema intitulado “Algumas coisas”, do livro Aquele que quer 
morrer, de 1978, e que recebe epígrafe do Dao De Jing (grafado Tao 
Te King) que diz “Sair é viver / entrar é morrer”, podemos ler 
um sentido quase neutro de velhice, em uma acepção de Roland 
Barthes, de uma “existencialidade forte da velhice” (BARTHES, 
2003, p. 307), em sua especificidade de clarividência, de sabedoria, 
de vitalidade remetida ao lugar de escrita:

A morte e a vida morrem
e sob a sua eternidade fica
só a memória do esquecimento de tudo;
também o silêncio de aquele que fala se calará.

Quem fala de estas
coisas e de falar de elas
foge para o puro esquecimento
fora da cabeça e de si.



1374

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

O que existe falta
sob a eternidade;
saber é esquecer, e 
esta é a sabedoria e o esquecimento. 

(PINA, 2012, p. 85) 

Em 2013, o escritor Álvaro Magalhães lança um livro em 
homenagem a Manuel António Pina com o título O Senhor Pina, 
ilustrado por Luiz Darocha, e “destinado” ao público infantil. No 
livro, o protagonista sai a passeio “à procura de poesia fora dos 
poemas” (MAGALHÃES, 2013, p. 45), tendo como companhei-
ro o Ursinho Puff, conhecido como Winnie the Pooh, personagem 
“taoista” criado por Alan Alexander Milne em 1926, e pelo qual 
Pina nutria grande admiração. Seja chegando sempre atrasado – 
já Rosa Maria Martelo, enfatizando o caráter tardio de sua obra, 
lembra em um artigo os “atrasos do poeta” (MARTELO, 2015, p. 
302) –, brincando com as palavras, fazendo o “pino”, ou pensando 
com “as pernas para o ar” (MAGALHÃES, 2013, p. 9), o que en-
contramos na narrativa é a figuração temporal de um personagem 
em torno justamente da imagem de uma criança velha, e que remete 
diretamente ao campo discursivo e imaginário do poeta, em seu 
trabalho de escrita munido de toda linguagem e sem nenhuma, já 
“sempre falante”, mas plenamente consciente daquilo que não se 
sabe, em sua possibilidade de distração e experiência.  
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MEMÓRIA, TRAUMA E INFÂNCIA EM TRÊS 
ROMANCES DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES

Paula Collares Ramis1

Em O arquipélago da insónia, romance publicado em 2008, por 
meio das diversas temporalidades, se intercalam as vozes de três 
gerações de uma família rural em decadência. Mas, é através do 
ponto de vista do neto autista que grande parte da história é nar-
rada. O menino agora já adulto está internado em uma clínica e 
tenta recuperar os acontecimentos do passado. Em uma espécie de 
sonolência, sem conseguir separar o passado do presente, o autista 
vai rememorando parte dessa infância carregada de dor, de mágoa, 
de desentendimento e de estilhaços. As lembranças surgem como 
pequenos arquipélagos isolados que, apesar de não reconstruírem 
as experiências, instauram a narração na luta contra o esquecimen-
to. É como se através da narração fosse possível o encontro com 
a criança perdida na infância para assim restabelecer o presente 
– numa tentativa quase desesperada de encontrar algum sentido 
para o futuro. 

Nesse romance conta-se a história de uma família completa-
mente desajustada, vítima de um passado traumático que se re-
flete na vida de todas as personagens. Na visão do autista, o pai é 
submisso pois nunca foi capaz de se defender das ofensas do avô. 
Sempre foi um homem que viveu à margem de tudo e de todos: 
“(...) o meu pai que nunca teve uma mulher só dele, uma herdade, 
uma família, morava com uma chávena a estremecer num pires e as 
empregadas da cozinha que se escondiam na tulha” (ANTUNES, 
2010, p.28). A mãe, vítima de um casamento forçado, nunca foi 
feliz: “a minha mãe com dezassete ou dezoito anos se tanto que 
se lavou a chorar para ele, se calçou para ele, se arranjou para ele 
a equilibrar as lágrimas (...)” (ANTUNES, 2010, p.13). Já o avô é 
a figura que impõe as regras da casa. Um homem extremamente 
machista e mulherengo: “à camisola e às saias de uma rapariga que 
lhe obedecia não por feição, por medo e devia detestá-lo por medo 
1 Graduada em Letras (UFpel), Mestre em Letras (FURG), Doutora em Letras 
(PUCRS). Bolsista PNPD (CAPES/UFPel). Contato: paulacollares123@hotmail.
com.
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igualmente (...)” (ANTUNES, 2010, p.14). 
Os momentos recuperados excessivamente na narrativa cons-

tituem-se como os causadores dos traumas que perseguem as per-
sonagens. Por exemplo, o autista não consegue esquecer a figura 
da mãe arrumando a louça a suspirar: “- Que vida” (2010, p.119); 
também a imagem do avô, sempre a chamar o pai de idiota, é mui-
to recorrente; a imagem da mãe sempre a contar dinheiro; a me-
mória de uma casa desolada “onde as pessoas não se olham, não se 
juntam, não falam (...)” (2010, p.77). Há um esforço em recuperar 
as memórias feridas, mesmo não encontrando nessas lembranças 
uma solução para os problemas do presente, é possível dizer que 
elas mantêm a sobrevivência das personagens. A narração como 
um exercício contra o esquecimento em que “(...) lembrar-se é não 
somente acolher, receber uma imagem do passado, como também 
buscá-la, “fazer” alguma coisa. O verbo ‘lembrar-se’ faz par com o 
substantivo ‘lembrança’. O que esse verbo designa é o fato de que 
a memória é ‘exercitada’” (RICOEUR, 2007 p.71).

Compreender-se não é tarefa fácil, envolve negociação entre as 
diferentes partes que compõem o eu, significa reelaborar os con-
flitos mais internos, fazer escolhas. Nesse difícil processo, o autista 
confessa que sente dificuldade em rememorar e em narrar certas 
situações traumáticas:

(...) o que eu queria dizer e não consigo, ajudem-me, a vida 
difícil para mim acreditem, mesmo que eu não seja grande 
espingarda pode sempre dar-se um jeito que mais não seja 
por pena, vou tentar mesmo que vocês ocupados a segredar 
uns aos outros apontando-me os guarda-chuvas, o dedo, os 
chapéus  (...) (ANTUNES, 2010, p.123). 

A memória é construída, sendo assim, há lembranças que per-
manecem no esquecimento pois, obedecendo a diferentes critérios, 
são dolorosas demais ou porque não ajudam no entendimento do 
presente. Sendo a narrativa construída por fragmentos de memó-
ria, categorias como tempo e espaço se reorganizam. O tempo 
psicológico em Lobo Antunes, descontínuo, impreciso e fragmen-
tado, permite-me entender a narrativa ficcional a partir das rela-
ções temporais, considerando que as identidades das personagens 
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se constroem nesses entrecruzamentos. A narração é o lugar das 
diferentes temporalidades (que se encontram no mesmo patamar), 
das diferentes vozes e, é claro, dos questionamentos identitários: 
“Quem sou eu?” (ANTUNES, 2010, p.96).   

Pode-se comprovar que em Lobo Antunes, apesar da memória 
reaver uma infância problemática, a casa permanecerá um lugar de 
conforto, de acolhimento e de encontro. Como pode ser demons-
trado pelo seguinte trecho do romance O arquipélago da insónia: (há 
alturas em que gostaria de estar em casa de novo e não só pelo 
brilho dos cobres, não vou contar porquê, eu cá me entendo, pode 
parecer esquisito porém até das doninhas sinto a falta (...))” (AN-
TUNES, 2010, p.90).

É através da narração que o eu se reconhece, avança nos seus 
questionamentos identitários e projeta-se no futuro. Para Ricoeur, 
a narrativa tem o “poder de se desdobrar em enunciação e enun-
ciado”, assim “refletir sobre os acontecimentos narrados” e igual-
mente “comporta a capacidade de se distanciar de sua própria pro-
dução e, consequentemente, de se desdobrar” (2010, v.2, p.103). 
Narrar como uma forma de preservar a memória: “(...) daqui a cin-
quenta anos ninguém se lembra de nós e ao afirmar que ninguém 
incluo os retratos da mesma forma que esquecemos o mulo antes 
deste, mais pardo (...)” (ANTUNES, 2010, p.115). Ainda que seja 
uma memória inventada: “(...) não há nenhuma Maria Adelaide no 
bairro, inventei-a, inventei-vos a vocês e inventei tudo isto porque 
tenho medo (...)” (ANTUNES, 2010, p.148). 

Antes, o autista acreditava que, ao refugiar-se na infância (na 
imagem da casa), estaria protegido. Entretanto, ao longo da sua 
narração, percebe que nunca esteve protegido: “surpreendida por 
me refugiar numa esquina do quarto convicto que a casa me pro-
tegia e não protege, nunca me protegeu, as águas virão de qualquer 
maneira para me sumirem nelas que bem as oiço aumentar (...)” 
(ANTUNES, 2010, p.154) e, aliás, ao recuperar o passado está a 
tocar num terreno nebuloso. À medida que a narrativa se encami-
nha para o desfecho, as lembranças vão se desfazendo: “(a partir 
de certa altura se não somos nós que desistimos as partes de que 
somos feitos desistem sozinhas, vou-te perdendo Maria Adelaide 
ao perder o som da mobília, não te afastes agora que os círios 
nos copos de papel caminham ao meu lado)” (ANTUNES, 2010, 
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p.147). Após o embate com passado e a possibilidade de curar-se 
pela narração, há o almejado retorno à infância – a busca pelo pa-
raíso perdido: “(...) há manhãs, palavra de honra, em que levanto o 
travesseiro em busca de moedas e a desilusão de nenhuma à minha 
espera, um espaço interminável entre a fronha e o lençol, como a 
existência se torna sem gosto ao deixarmos de ter medo do escuro 
(...)” (ANTUNES, 2010, p.116).

Através da literatura sobre o trauma e buscando aporte em 
textos ficcionais que lidam com acontecimentos potencialmen-
te traumáticos (podendo ter como referência um acontecimento 
“real” ou não), compreende-se que, fora o que é dito incansavel-
mente, há acontecimentos que permanecem ocultos ou “esque-
cidos”. Freud, no ensaio “Recordar, repetir e elaborar”, descreve 
um estudo que buscava descobrir o que o paciente resiste em re-
cordar. Ao tentar preencher as “lacunas da memória”, Freud per-
cebeu que muitas vezes o paciente tinha dificuldade ou não queria 
recuperar determinada lembrança, mas após confronto inicial ele 
irá repetir insistentemente o evento e essa “(...) é a sua maneira de 
recordar” (1969, p.197). Foi constatado que ele “repete ao invés de 
recordar e repete sob as condições de resistência” (1969, p.198).  
Para Freud, em “Lembranças encobridoras”, “as experiências dos 
primeiros anos de nossa infância deixam traços erradicáveis nas 
profundidades de nossas mentes” (1969, p.333). 

Advinda da língua grega, a palavra trauma significa ferida e em 
sua raiz etimológica já marca uma tensão:

‘Trauma’ deriva de uma raiz indo-européia com dois sentidos: 
‘friccionar, triturar, perfurar’; mas também ‘suplantar’, ‘passar 
através’. Nesta contradição – uma coisa que tritura, perfura, 
mas que, ao mesmo tempo, é o que nos faz suplantá-la, já se 
revela, mais uma vez, o paradoxo da experiência catastrófica, 
que por isso mesmo não deixa apanhar por formas simples de 
narrativa (Nestrovski&Selingmann-Silva, 2000, p. 8). 

Os romances Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar? 
(2009) e Sôbolos rios que vão (2010) têm em comum a experiência da 
morte ou quase-morte como propulsora dos eventos traumáticos. 
Essa situação faz com que as personagens se desloquem para o 



1380

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

passado para assim também pensar o presente. Dessa forma, a re-
construção dos episódios da infância é extremamente importante 
na tentativa de lidar com os problemas mais vigentes. 

O trauma, como nos diz Márcio Seligmann-Silva, “é justamen-
te uma ferida na memória” (2000, p. 84). As lembranças do passa-
do traduzem uma memória ferida e fendida em virtude do trauma 
que lhe deu origem. Em Lobo Antunes, na maioria das vezes, esse 
momento está na infância. Quando acontece, o evento traumático 
não é compreendido em sua totalidade, por isso surge a necessida-
de de repetição. O passado é recuperado através de gestos incan-
savelmente repetidos e pelas lembranças obsessivas. 

Pode-se pensar que a personagem antuniana, ao lançar pergun-
tas ao passado na tentativa também de responder os questiona-
mentos do presente, faz a partir de uma situação de desconforto e, 
muitas vezes, traumática, tais como: separação, morte, solidão, etc. 
Essas experiências profundamente traumáticas só serão recupera-
das simbólica e efetivamente pela linguagem. 

Em Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?,passado, pre-
sente e futuro são evocados por meio de um discurso memoria-
lista que narra a história de uma família ribatejana desagregada e 
decadente. A diegese se circunscreve em um só dia: Domingo de 
Páscoa, 23 de março. O fio da memória constitui o elo narrativo 
que convoca à narração as personagens e os seus fragmentos do 
passado. Enquanto aguardam a morte da mãe que “vai morrer às 
seis horas”, cada personagem realiza uma viagem à infância na ten-
tativa de encontrar algum sentido para os eventos do presente. No 
entrecruzar das diversas vozes, encontramos ecos de uma infância 
sofrida e a demanda pelo entendimento de episódios dolorosos, 
muitas vezes salientando a incapacidade de representá-los em sua 
totalidade. Entremeiam-se as vozes dos filhos - Beatriz, duas vezes 
divorciada; Francisco, o filho rancoroso e que deseja ficar com os 
bens que restaram; Ana, viciada em drogas; João, homossexual e 
o preferido da mãe.  Também escutamos a voz de Rita, a filha que 
morreu devido a um câncer; do pai, também já morto que outrora 
era viciado em jogos; do filho bastardo, que ninguém pode men-
cionar o nome e que fica isolado na quinta; da empregada Mercília; 
e da mãe, Maria José Marques que aguarda a própria morte. Há 
também a voz de António Lobo Antunes colocando em xeque 
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sua autoria ficcional, já que as personagens estão a escrever a sua 
própria história.

Neste romance, como ocorre nos demais, estamos diante de 
uma reflexão particular contada através da memória de uma in-
fância de abandono, de desencanto e de rejeição. Em que a narra-
ção surge, então, como a única forma possível de sobrevivência, 
um ato de libertação. Como percebe-se no seguinte trecho: “(na 
altura em que o livro for lido estarei onde ninguém me encon-
tra)” (ANTUNES, 2009, p.120). A existência de cada personagem 
está condicionada à escrita do livro. A redenção pela escrita que, 
“através do testemunho” opera “a libertação da cena traumática” 
(SELIGMANN-SILVA, 2000, p. 90).

Contar a sua história, enfrentando todas as impossibilidades é, 
como diz Seligmann-Silva, desfazer “os lacres da linguagem que 
tentavam encobrir o ‘indizível’ que a sustenta” (1999, p.40). As 
personagens enfrentam o passar das horas, aguardando a morte da 
mãe, como uma espécie de ritual de passagem. Após a morte da 
mãe, todos seguirão as suas vidas: “Oxalá isto das seis horas acabe 
depressa para deixar os assuntos em ordem ir-me embora, talvez 
arranje uma mulher que trate da comida, passe uma vassoura no 
chão e eu o dia inteiro à janela a contar andorinhas e nuvens, a 
mulher lá dentro (...)” (ANTUNES, 2009, p.153). A obsessão pelo 
passado evidencia o desejo de prolongá-lo no presente. Francisco 
não quer que tudo acabe, deseja que tudo aconteça novamente, 
quer que a Mercília lhe dê banho, lhe vista e lhe penteie. 

Seligmann-Silva, em Palavra e imagem: memória e escritura, retoma 
as contribuições de Walter Benjamin para mostrar que a relação 
“do ocorrido com o agora é dialética (...)” (2006, p.31) e “o local 
onde elas encontram-se é a linguagem”. Na contramão da pura 
representação dos fatos, o que interessa é a forma como o passado 
está sendo reconstruído pela linguagem mesmo que traduzindo a 
impossibilidade de recuperar o vivido.  Como podemos perceber 
no enfrentamento experimentado pelas personagens antunianas 
na tentativa de representar o passado. 

No último capítulo do romance, intitulado “Depois da corri-
da”, escutamos a voz da filha Beatriz. Já passou das seis horas e 
a mãe já morreu, entretanto os filhos ainda estão aprisionados às 
lembranças obsessivas: “as vozes que me acompanham desde a 
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infância, da minha mãe, dos meus irmãos, minhas, algumas quase 
inaudíveis de tão antigas (...)” (ANTUNES, 2009, p.331). A morte 
das personagens está ligada ao fim do romance: “(...) agarra-me 
o pulso e não permitas que eu morra, os outros morrem, eu não 
(...)” (ANTUNES, 2009, p.332), por esse motivo Beatriz quer adiar 
esse momento:

Estou sentada não no carro com o meu marido, sozinha num 
dos degraus que conduzem à praia do estacionamento frente 
ao mar, ver as luzes dos barcos. Não ficou bem, recomeça. 
Estou sentada não no carro com o meu marido, sozinha num 
dos degraus que conduzem à praia do estacionamento fren-
te ao mar, sem ver as luzes dos barcos (ANTUNES, 2009, 
p.331). 

E, apesar de tudo, voltar para casa: “Quer dizer não sei se te-
nho casa mas é a casa que regresso” (ANTUNES, 2009, p.334). A 
casa que causou tanto sofrimento, mas permanece sendo um lugar 
de encontro consigo, com os outros e com o mundo. Por isso, nar-
rar o trauma passa a ser imprescindível na construção identitária 
da personagem e para conseguir se libertar do passado. Em Que ca-
valos são aqueles que fazem sombra no mar? muitos acontecimentos, que 
se caracterizam como eventos traumáticos, não possuem nenhum 
caráter insólito, são pequenos momentos do dia-a-dia destituídos 
de glória, mas, quando incansavelmente recuperados, adquirem 
um novo valor. 

Em Sôbolos rios que vão, a escrita diarística (como acontece tam-
bém nos romances Não é meia noite quem quer e  Caminho como uma 
casa em chamas) é a forma utilizada pela personagem para reconsti-
tuir-se e lutar contra o esquecimento. Em Sôbolos rios que vão, o per-
sonagem-narrador, Antoninho ou Senhor Antunes, está internado 
em um hospital em tratamento devido a um câncer no intestino. É 
a partir desse espaço e dessa situação de quase-morte que a perso-
nagem enfrenta as memórias da infância e se fortalece para seguir 
em frente. 

O romance está organizado em uma espécie de diário íntimo 
entre os dias 21 de março a 4 de abril de 2007, totalizando quinze 
capítulos, cada um com uma data e o título o que caracteriza o 
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formato em diário. Apresenta um narrador que compartilha várias 
características biográficas com seu autor. António Lobo Antunes 
também enfrentou um câncer no intestino e as inscrições no diário 
(o dia, o mês e o ano) estão de acordo com o período em que o au-
tor esteve no hospital. Entretanto, as marcas autobiográficas não 
serão importantes nesse estudo já que considero que a escrita de 
si faz parte de um exercício literário. Sendo assim, para jogar com 
esse aparente autobiografismo, o autor opta por narrador hetero-
diegético, mas, que em alguns momentos, metamorfoseia-se em 
narrador autodiegético. A voz desse narrador confunde-se com 
outras vozes que aparecem na narrativa no mesmo patamar da do 
narrador.

Está no passado a possibilidade de encontrarmos uma solução 
para os problemas do presente. Agir sobre o passado para mudar o 
presente e inventar o futuro. É isso que faz Antoninho ou Senhor 
Antunes: A narrativa principia com a imagem do personagem-nar-
rador a olhar pela janela do hospital Santa Maria em Lisboa, entre-
tanto ele não vê “as pessoas que entravam nem os automóveis en-
tre as árvores nem uma ambulância (...)” (ANTUNES, 2010, p.11), 
logo que o médico lhe dá o diagnóstico, ele é transportado para o 
espaço da infância recuperado pela recordação de um enterro que 
outrora assistiu: “assim que o médico lhe chamou cancro os sinos 
da igreja começaram o dobre e um cortejo alongou-se na direcção 
do cemitério com uma urna aberta criança dentro (...)” (ANTU-
NES, 2010, p.11). O adulto se encontra com o menino, o hospital 
é contaminado pelos momentos vividos em Nelas e na nascente 
do Mondego que o pai lhe mostrava na infância. 

Passado e presente se confundem criando um outro tempo, 
um outro espaço. Como em um puzzle, o personagem-narrador 
tenta, mesmo que sem saber como lidar com a infância que insiste 
em vir à tona, reconstituir o passado a partir de fragmentos disper-
sos. Antes de enfrentar a morte é preciso dar conta dos aconteci-
mentos da infância, em uma espécie de dívida com o seu passado, 
a personagem recorda momentos de aparente tranquilidade: “(...) 
quase tudo tranquilo na infância excepto a bomba a puxar limos 
do poço, o restolhar do milho e o louco de cobertor pelos ombros 
anunciando às cabras” (ANTUNES, 2010, p.14). Porém, quase 
todos os acontecimentos reconstituem episódios mais dolorosos: 
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“(...) era o comboio a seguir aos pinheiros, casas, mais pinheiros e 
a serra ao fundo com o nevoeiro afastando-a dele, era o pássaro 
do seu medo (...)” (ANTUNES, 2010, p.11). Em vez de enfrentar 
o câncer, a personagem quer antes defrontar-se com o “pássaro 
de seu medo”.

Fortalece-se ao trazer para perto de si os avós mortos: “e não 
aconteceu fosse o que fosse dado que os vasos intactos, a avó que 
morreu há tantos anos ali viva com ele, o avô defunto há mais 
tempo a ler o jornal com o seu aparelho de surdo” (ANTUNES, 
2010, p.11). Neste momento, na sua recordação, tem seis, sete anos 
(ANTUNES, 2010, p.12) e “não estava no hospital em março, à 
chuva, estava em agosto na vila (...)” (ANTUNES, 2010, p.12). 
Recupera um momento em que se sentiu sozinho na infância tal 
como se sente agora no hospital: “e ele sem ninguém que o pro-
tegesse tal como sem ninguém que o protegesse agora (...)” (AN-
TUNES, 2010, p.13). 

As memórias são evocadas a partir de eventos que acontece-
ram com certa frequência no passado: “meu Deus como tudo se 
repete” (ANTUNES, 2010, p.13). Ou seja, o avô sempre a colocar 
os óculos no bolso e a ler o jornal, a mãe a espreitar no quarto para 
apagar a luz, o pai a jogar tênis no hotel dos ingleses, a estrangeira 
do hotel dos ingleses, a dona Irene e a sua harpa, o Virgílio e a 
sua carroça, etc. Na maioria das vezes, a experiência é recuperada 
pelos sentidos – evocada por um cheiro, uma imagem e um som 
que permanecem estagnados pela memória: “lembrava-se do som 
da terra sobre o tambor do lombo (...)” (ANTUNES, 2010, p.15). 
Agarra-se às imagens infantis que lhe protegem do medo: “bastava 
uma lâmpada acesa a impedir de lhe fazer mal” (ANTUNES, 2010, 
p.21). E também traz para perto de si os objetos infantis - o rato de 
chocolate lhe ajudaria a enfrentar o medo: “fazia-lhe jeito um rato 
de chocolate para suportar o medo” (ANTUNES, 2010, p.48). 

Em Sôbolos rios que vão, assim como nos outros romances do 
autor, a ênfase está no caráter ambíguo da memória que se coloca 
entre o acontecido e a impossibilidade de sua representação. Pa-
rece-nos que algumas imagens assaltam o personagem-narrador e 
ele não sabe muito bem como lidar com elas: “existências alheias a 
invadirem a sua, episódios com os quais não sabia lidar, veio-lhe à 
lembrança a marquise e perdeu-a (...)” (ANTUNES, 2010, p.127). 
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Em contrapartida, ele tem consciência que há episódios que per-
manecem no esquecimento e eles não deixam de ter importân-
cia como atividade mnemônica: “a propósito de despedimentos e 
juros, a quantidade de episódios que foi perdendo pelo caminho 
espantou-o, mesmo no hospital os dedos do tio continuavam im-
placáveis, tremendos” (ANTUNES, 2010, p.88).  Também há uma 
tentativa em restaurar o que está obscuro: “(...) recordou-se do avô, 
recordou-se da avó e que esquisito não se recordar do pai, onde se 
meteu você que o não acho (...)” (ANTUNES, 2010, p.142)

Ao mesmo tempo em que diz inventar certos episódios: “(...) 
pensamos que nos pertencem e na realidade inventamo-los como 
inventei esta doença que por seu turno me inventa conforme in-
venta o hospital, os médicos e a fantasia de morrer (...)” (AN-
TUNES, 2010, p.115). É visível que há uma diferença entre o 
narrado e o vivido, principalmente salientando que o passado só 
existe reinventado no presente. Por isso, o personagem-narrador 
não consegue aceitar determinadas recordações pois elas trazem 
consigo o presente: “(...) em que lugar se achava e para que sítio 
escapar, não conseguia habituar-se ao passado que lhe davam de 
modo que tentou trazer a vila até si, conseguiu uma igreja mas não 
era a mesma igreja, nenhum cemitério junto dela nem os doentes 
do volfrânio no largo (...)” (ANTUNES, 2010, p.128). 

Nesse processo de autoconhecimento, a dor física é importan-
te e desejada pelo personagem-narrador, tal sensação lhe ajuda a 
enfrentar o passado ao mesmo tempo em que reafirma a sua exis-
tência: “e por não chegar a dor o incomodava mais, queria a sua 
dor ali, achar-se vivo através do sofrimento e afinal ele um peixe 
movendo de quando em quando não um braço ou uma perna, 
uma barbatana vaga e a abrir a boca sem uma palavra, os outros” 
(ANTUNES, 2010, p.99). A dor pode nos fazer lembrar que esta-
mos vivos, além disso, para o Senhor Antunes, ela também traz o 
passado consigo: “(...) um sofrimento sem nódoas, uma dor que 
me faz lembrar o mar abandonando ao retirar-se uma salsugem 
que arde (...)” (ANTUNES, 2010, p.179). 

Foram as suas memórias que lhe salvaram: “(...) e eu satisfeito 
por o passado continuar a existir salvando-me da ravina à beira do 
colchão (...)” (ANTUNES, 2010, p.175). Agora, é possível seguir 
em frente já que a morte já não existe mais: “como se não houves-
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se morte e não há, havia ele ao colo da mãe e um berço de ferros 
tortos à espera na cave, a mãe abriu a carta do pai e no interior de 
um cravozito (...)” (ANTUNES, 2010, p.183). A narração termina 
com Antoninho na infância, protegido ao lado da mãe “sobre os 
rios a caminho da foz” (ANTUNES, 2010, p.199). 

Em Sôbolos rios que vão, mais uma vez a casa adquire uma im-
portância crucial na comunhão da personagem com o seu passado 
seja através dos passos da mãe pela casa, dos encontros do pai com 
a empregada e até nos “cheiros das compotas da despensa” que 
ele não quer esquecer “-Fica comigo cheiro” (ANTUNES, 2010, 
p. 13). A casa da infância é casa reimaginada/reinventada através 
de uma memória que a personagem “trouxe para o hospital” (AN-
TUNES, 2010, p.40), que pode não ser a memória do que de fato 
aconteceu no passado. Uma memória escolhida para enfrentar os 
momentos de agonia e medo da morte: “fazia-lhe jeito um rato de 
chocolate para enfrentar o medo, não fiques com o rato na palma, 
come-o, lembrou-se da avó a acariciar-lhe a nuca” (ANTUNES, 
2010, p.48). A memória de “um pai diferente daquele que conhe-
cia (...)” (ANTUNES, 2010, p.48). E é possível falar da memória 
que questiona o próprio passado: “ao aperceber-me que apenas a 
vela continuava no quarto e talvez eu a olhá-la, quantas vezes me 
interroguei se tudo isto existiu e esta terra existe com as vinhas, os 
comboios e o silêncio que os mineiros interrompiam (...)” (AN-
TUNES, 2010, p.29).   

Ao voltar ao passado, longe de evocar um paraíso perdido, 
compreende-se que ele não é estático, sim reconstruindo no pre-
sente e por isso a sua rememoração está carregada das percepções 
e os problemas do momento atual. O título do romance Sôbolos 
rios que vão remete aos primeiros versos de “Babel e Sião”, de Luís 
Camões, que foram inspirados no salmo 136: livro do Antigo 
testamento que narra o exílio dos hebreus na Babilônia. Tanto a 
personagem antuniana quanto o eu lírico camoniano rememoram 
um tempo mais feliz: “Ali, lembranças contentes”, enquanto vivem 
um presente angustiante. Em Camões, a saudade de Sião, pátria 
amada, em contraste com a Babilônia do presente; assim como em 
Lobo Antunes, o hospital em contraste com Nelas e a nascente do 
rio Mondego. Mas, apesar da intertextualidade com o poema ca-
moniano, concordo com Ana Paula Arnaut ao considerar que “se, 
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em Camões, as memórias recuperadas contribuem para o ensom-
bramento do seu mundo interior, em António Lobo Antunes, pelo 
contrário, elas parecem ser, apesar de algumas notas dissonantes, 
aquilo que o consola e tranquiliza” (2011, p. 390).

Neste estudo, interessou-me os eventos vivenciados na infân-
cia no espaço familiar, considerando, principalmente, a importân-
cia de tais eventos na construção identitária das personagens e da 
própria narração. Através da narração, marcada pelas lembranças 
de uma família em decadência, encontram-se as causas de muitas 
inadequações das personagens. É através da linguagem, ou seja, da 
narração de fatos passados que as personagens antunianas tentam 
reordenar o tempo na tentativa de encontrar algum sentido. Cons-
cientes, é claro, que a narração jamais conseguirá recuperar com 
exatidão e clareza o que de fato aconteceu. Entretanto, mesmo 
sabendo da impossibilidade de reviver o passado, é preciso ao me-
nos tentar contá-lo, ainda que expondo a incapacidade de contar. 
Pois, “articular o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de 
fato foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 
relampeja no momento de um perigo” (BENJAMIN, 1986, p.224)

Ao narrar a infância, unindo fragmentariamente passado-pre-
sente-futuro, tem-se a possibilidade de um tornar-se mesmo que 
seja recuperando uma memória trágica, inventando um passado, 
pois ao “colocar o braço na gaveta da infância”, as personagens 
não buscam resgatar o passado autêntico, mas simplesmente 
existir enquanto narração. Como já foi mostrado, não se pode es-
quecer que o trauma também está presente no silenciamento das 
personagens, naqueles espaços onde não se encontra sentido. Em 
vários momentos da narração, as personagens não querem ou não 
conseguem expor com clareza muitos acontecimentos, salientando 
a necessidade do esquecimento. 
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O NARRADOR ERRANTE E PARÓDICO EM CAIM, 
DE JOSÉ SARAMAGO

Paula Karina Verago Petersen1

INTRODUÇÃO

José Saramago (1922-2010), ganhador em 1983 do Premio Ca-
mões, e o único escritor de língua portuguesa a ganhar do premio 
Nobel de Literatura (1998), é um romancista muito conhecido 
pelo estilo oralizado de suas obras, com ausência de sinais de pon-
tuação, principalmente nos diálogos, que são inseridos ao longo da 
narrativa sem travessão.

Porém, há outro motivo que o torna célebre: os temas polêmi-
cos abordados em suas obras, o que causa certo estranhamento ao 
leitor. Em algumas delas, o foco é o questionamento das verdades 
bíblicas. Sua obra mais conhecida é o Evangelho segundo Jesus Cristo, 
cujo personagem principal, o próprio Jesus, é retirado de sua posi-
ção de Deus e é retratado como um ser humano comum, com os 
desejos e comportamentos dos homens de sua época. O herói é 
dessacralizado, e se torna um homem mais próximo de nós.

Em Caim, obra mais recente, esse processo não é diferente. Sa-
ramago dialoga com a narrativa bíblica de Caim, história esta que 
descreve a vida de um personagem que assassinou o próprio ir-
mão, porque este teve sua oferta aceita por Deus e, em consequên-
cia de seu ato homicida, foi obrigado a viver errante pelo mundo.

Esse diálogo se faz por meio de um questionamento, uma vez 
que Saramago sempre foi crítico quanto à noção de verdade abso-
luta. Entretanto, o autor não oferece sua obra como outra verdade 
absoluta: “[Saramago] é um profeta do passado, que desconstrói 
ideias feitas e inverte visões estabelecidas, elabora ficcionalmente 
novas representações do passado e propõe uma outra interpre-
tação”. (CORRADIN e JACOTO, 2008, p. 105). Assim, todo o 
sagrado é fonte de uma verdade com a qual Saramago polemiza. 
1 Mestre em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC SP.
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As duas vozes – a do narrador bíblico e a do narrador da obra – 
entram em tensão dialógica e, desta maneira, desafiam o leitor. 

Não obstante a variedade de pesquisas acadêmicas e análises 
críticas a respeito de Caim nos mais diversos campos, o objetivo 
desta pesquisa é o de analisar como o narrador desse romance dia-
loga com a narrativa bíblica, ou, ainda, como ele se comporta dian-
te de uma fonte considerada como verdade absoluta. O romance 
possibilita, ainda, algumas questões: por que um autor moderno se 
utiliza de textos sagrados para refletir sobre o homem e seu existir 
no mundo? Ao dessacralizar a narrativa bíblica, como o narrador 
recria a história? 

A profanação do sagrado se faz por meio da paródia, pela qual 
o objeto é retirado do plano distante e reelaborado, atualizado. 
Aproxima e torna o mundo familiar, para que possa ser examina-
do. No caso de Caim, a voz do narrador desautoriza a voz soberana 
e absoluta da voz bíblica, ou seja, a voz de Deus. Então, a narrativa 
é, sobretudo, uma crítica ao poder.

Juntamente com a paródia, encontra-se o riso crítico, que des-
loca o que estava num plano superior e sagrado, para o cotidiano 
do homem comum, executando um movimento de reversão do 
sentido, sem, no entanto, anular um pelo outro; a ambivalência se 
dá justamente por termos verso e reverso postos lado a lado.

O dialogismo e a paródia apresentam-se sobretudo no uso da 
linguagem popular, uma vez que o personagem Caim representa a 
voz do povo, a qual não é ouvida em um texto de cunho sagrado. 
Saramago parodia a narrativa bíblica na medida em que dá voz a 
Caim, um personagem subjugado e marginalizado em seu contex-
to. A linguagem apresenta, também, ecos da oralidade, pois muitas 
histórias bíblicas circulavam de forma oral. 

Outra estratégia utilizada pelo autor para construir um novo 
sentido é a errância, ou seja, o narrador e os personagens estão 
sempre em viagem, em busca, à procura de algo. O narrador deixa 
de ser apenas aquele que conta a historia e dá dinâmica à obra, 
procurando um sentido para seu ser/estar no mundo.  

Ante o exposto, a proposta deste trabalho enriquecerá as pes-
quisas a respeito de Caim, na medida em que, em primeiro lugar, 
lê a narrativa bíblica pelo seu viés literário. Além disso, porque 
observa a obra de Saramago não apenas pelo seu conteúdo ideoló-
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gico, mas sobretudo pela ampliação do espectro vocal que ela pos-
sibilita, por meio de uma análise comparativa entre os discursos 
de ambos os narradores, demonstrando, assim, o diálogo que se 
estabelece entre o narrador bíblico da história de Caim e a trans-
formação que sofreu em Caim, de Saramago. Espera-se, assim, am-
pliar o olhar da crítica a respeito do narrador da obra, peça-chave 
para a construção de um novo sentido na narrativa de Saramago. 

Visando elucidar, portanto, alguns aspectos relevantes do texto 
saramaguiano, este estudo realiza apenas uma leitura possível da 
obra escolhida e não enseja esgotar as múltiplas possibilidades de 
leitura que suscita e permite.

CAIM, A OBRA

Em 18 de outubro de 2009, José Saramago lançou Caim, obra 
polêmica por se tratar de um tema delicado para a sociedade con-
temporânea, em especial a portuguesa – o questionamento das 
verdades bíblicas.

A história, relatada em Gênesis, é conhecida: Adão e Eva são 
expulsos do Paraíso. Os filhos crescem, Caim torna-se lavrador e 
Abel, pastor de ovelhas. Em certo momento, ao oferecerem suas 
ofertas de sacrifício a Deus, este aceita com agrado a de Abel e 
rejeita a de Caim.

Dominado por sentimentos de inveja, ciúme e ira, Caim assas-
sina seu irmão. Como consequência do seu erro, recebe um castigo 
de Deus: vagar errante pela terra. 

Mas, na obra de Saramago, a história vai além: Caim, em sua 
errância, viaja por diversos acontecimentos narrados na Bíblia, e, 
em todos eles, questiona a autoridade de Deus. Para Caim, Deus é 
mal, vingativo, ambíguo e injusto. A começar pelo assassinato de 
Abel: Caim se considera apenas um instrumento do verdadeiro 
assassino de seu irmão: Deus. 

Caim e Deus conversam em pé de igualdade, pois esse deus 
não merece nenhuma reverência. No final do romance, Caim con-
fronta Deus: “Teria de chegar o dia em que alguém te colocaria 
perante a tua verdadeira face”. ( SARAMAGO, 2009, p.172).

O escritor recebeu fortes críticas, principalmente da Igreja Ca-
tólica, mas nunca se abalou diante delas. Caim foi um sucesso de 
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vendas. De acordo com o site Bol Notícias, foram vendidos mais de 
70 mil exemplares em pouco mais de dez dias. No Brasil, o livro 
rapidamente entrou na lista dos mais vendidos. Em espanhol, a 
tiragem inicial de Caim foi de 130 mil exemplares, segundo o site 
Expresso. Para Saramago, isso significou que os leitores “não se 
deixaram intimidar pelo arraial”, ainda de acordo com o site Bol 
Notícias.

Dezoito anos antes, em 1991, Saramago já havia sido alvo de 
críticas pelo lançamento do livro O Evangelho Segundo Jesus Cristo, 
que, igualmente, faz paródia de narrativas bíblicas, em especial de 
Jesus Cristo, o que despertou a indignação da sociedade portugue-
sa, sobretudo da Igreja Católica. Tanto que a obra foi vetada pelo 
governo português para competir pelo Prêmio Europeu de Litera-
tura. Por isso, Saramago deixou Portugal e foi viver em Lanzarote, 
na Espanha. 

Pelo fato de Caim retratar a mesma temática de O Evangelho 
Segundo Jesus Cristo, existem estudos de literatura comparada que 
analisam os procedimentos dialógicos entre as duas obras. É o 
caso, por exemplo, de Joaquim Francisco de Saraiva Souza (2009), 
que define serem os dois romances pessimistas tanto em relação à 
humanidade quanto em relação a Deus:

Saramago demonstra a culpa de Deus pelos males do mun-
do em ambas as narrativas: a história do homem entendida 
como discussão entre os homens e Deus é uma única e mes-
ma “catástrofe”: quer olhe para trás (passado) ou para a fren-
te (futuro), Caim testemunha a mesma catástrofe, a mesma 
tempestade, da qual Deus é o principal e, em última análise, o 
único responsável. (in: MORAIS, 2008).

Nessa esteira, Vanessa Cardoso Brandão, em Como matar Deus: 
Caim, de José Saramago (2010), analisa de que forma Saramago de-
fende a humanidade da tirania de Deus. Para ela, a literatura é im-
portante porque simbolicamente pode matar Deus, mostrando sua 
pior face:

Como em toda a sua obra, o que Saramago deseja com seu 
Caim é resgatar a crença na humanidade, no bem que o ho-
mem pode protagonizar e, neste sentido, mostrar que há mais 
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bondade no humano do que no divino. (...) E matar Deus 
é, acima de tudo, um ato político, pois “não é Deus (maior 
ficção da história humana), mas o homem que merece des-
taque na construção de um novo mundo. Desta forma é que 
descrer em Deus, sobretudo, significa crer no homem. Na 
humanidade. (BRANDÃO, 2010, p. 04)

À época do lançamento de Caim, Saramago estava tranquilo 
quanto à censura de sua obra. No jornal O Estado de São Paulo, 
lemos as seguintes declarações do autor sobre essa questão:

O Deus dos cristãos não é esse Jeová. E mais, os católicos 
não lêem o Antigo Testamento. Se os judeus reagirem não me 
surpreenderei. Já estou habituado [...] Mas é difícil para mim 
compreender como o povo judeu fez do Antigo Testamen-
to seu livro sagrado. Isso é uma enxurrada de absurdos que 
um homem só seria incapaz de inventar. Foram necessárias 
gerações e gerações para produzir esse texto. (27 de agosto 
de 2009)  

Na mesma entrevista, afirmou que começou a pensar em Caim 
muitos anos antes, mas só iniciou a escrita do romance em dezem-
bro de 2008, concluindo o texto em menos de quatro meses. “Es-
tava em uma espécie de transe. Nunca havia me sucedido tal coisa, 
pelo menos com essa intensidade, com essa força”, afirma ele. 

O escritor dizia que Caim era apenas uma opinião sua sobre 
o Antigo Testamento, da mesma forma que O Evangelho Segundo 
Jesus Cristo foi sobre o Novo Testamento. Assim, seus livros seriam 
apenas obras literárias e não estatutos irrefutáveis. Em entrevista 
ao jornal DN Artes, afirmou que:

A Bíblia é um livro sagrado e nenhum dos meus o é (...) Há 
pessoas que dizem que tenho coragem. Não sou cobarde, 
mas a segunda razão forte para ter escrito é que já não há fo-
gueiras da Inquisição. (...) Eu limito-me a levantar as pedras e 
a mostrar esta realidade escondida atrás delas. (www.uol.com.
br, 21 de outubro de 2009)

O próprio José Saramago, segundo MARUJO, declarou a res-

http://www.uol.com.br
http://www.uol.com.br
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peito da temática da obra, incitando o leitor e a crítica a debaterem 
sobre isso: “Deus, o demônio, o bem, o mal, tudo isso está em 
nossa cabeça, não no céu ou no inferno, que também inventamos. 
Não nos damos conta de que, tendo inventado deus, imediatamen-
te nos tornamos seus escravos”. (2009).  

A NARRATIVA BÍBLICA DE CAIM

Parte do corpus de análise do nosso trabalho comparativo entre 
o narrador de Caim e o bíblico desta passagem-fonte para o ro-
mance encontra-se na Bíblia Shedd (1997), cuja tradução é de João 
Ferreira de Almeida, especificamente o livro de Gênesis, capítulo 
4, dos versículos 1 ao 16.

A Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, entidade que objetiva faci-
litar o processo de tradução, produção e distribuição da Bíblia, tes-
tifica a importância de se estudar a Bíblia a partir de traduções con-
fiáveis, como é o caso da realizada por João Ferreira de Almeida.

Os princípios que regem a tradução de Almeida são os da 
equivalência formal, que procura seguir a ordem das palavras 
que pertencem à mesma categoria gramatical do original. A 
linguagem utilizada é clássica e erudita. Em outras palavras, 
Almeida procurou reproduzir no texto traduzido os aspectos 
formais do texto bíblico em suas línguas originais – hebrai-
co, aramaico e grego – tanto no que se refere ao vocabulário 
quanto à estrutura e aos demais aspectos gramaticais. (www.
sbb.org.br) 

Nascido em 1628, o português João Ferreira de Almeida mu-
dou-se para a Malásia aos 14 anos, interessado em auxiliar uma 
igreja protestante de origem holandesa. Lá começou o processo de 
tradução da Bíblia para o idioma português. Mais tarde, mudou-se 
para a Holanda, e lá contou com o apoio de uma equipe de espe-
cialistas para continuar o trabalho.

Em 1683, Almeida completou a tradução do Pentateuco. In-
felizmente, faleceu antes da conclusão da obra, e sua equipe con-
tinuou o trabalho, findado em 1694. A Bíblia completa em um 
único volume só foi publicada em 1819. Em 1712, alguns textos 

http://www.sbb.org.br
http://www.sbb.org.br
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traduzidos de Almeida chegavam ao Brasil.
A tradução realizada por Almeida constituiu-se a partir dos 

textos originais a que ele tinha acesso. As pequenas diferenças 
entre uma e outra edição devem-se ao fato de os próprios origi-
nais em hebraico, aramaico e grego trazerem algumas variantes e 
suportarem mais de uma tradução correta para uma palavra ou 
versículo. Por isso, os estudiosos da Bíblia no Brasil associam o 
nome de Almeida à Bíblia. Segundo a SBB, a tradução de Almeida 
é a preferida de mais de 60% dos leitores das Escrituras no país.

Haroldo de Campos (2010), tradutor e estudioso da Bíblia he-
braica, afirma que a tradução de João Ferreira de Almeida é con-
fiável na medida em que procede diretamente do texto hebraico. 
Atesta, também, a seriedade da Bíblia de Jerusalém, tradução esta 
realizada a partir dos originais por uma equipe de especialistas da 
era moderna. Por isso, apenas para efeito de esclarecimentos que 
se fizerem necessários, a Bíblia de Jerusalém (2002) também será ci-
tada neste trabalho. 

O livro de Gênesis é considerado o livro dos inícios. Por isso, 
teologicamente, responde às questões universais da humanidade a 
respeito de sua origem e da raiz dos grandes males da sociedade. 
Porém, não se limita ao relato da criação, mas também enfatiza 
Deus, a desobediência do homem, a punição eterna da humani-
dade em consequência do pecado e o plano de redenção divina.

Não há comprovação histórica a respeito da autoria do livro de 
Gênesis. A maior probabilidade é que tenha sido escrito por Moi-
sés, assim como os demais quatro livros do Pentateuco. Entretan-
to, o presente trabalho não tratará especificamente das questões de 
autoria e diferenças de interpretação em relação ao texto original. 
O foco será o papel do narrador como mediador entre o autor e o 
leitor do texto. Especificamente acerca do capítulo quatro, ao qual 
iremos nos referir na análise, a história central diz respeito a um 
relacionamento vertical (entre o homem e Deus) e outro horizon-
tal (entre dois irmãos).

Numa perspectiva literária, o livro do Gênesis vai além de 
apresentar uma história com o objetivo de doutrinar a respeito 
de uma verdade; trata-se de uma narrativa. A Bíblia de Jerusalém 
interpreta nesse sentido: 
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Não é preciso introduzir aqui [na narrativa da criação] a no-
ção metafísica da criação ex nihilo, mas o texto afirma que o 
mundo teve um princípio: a criação não é um mito atemporal, 
ela é integrada na história da qual é o início absoluto.  (CAM-
POS, 2000, p. 26)

A narrativa encontrada em Gênesis 4 pertence à tradição javis-
ta, ou seja, de origem judaica. Os primeiros documentos javistas 
apareceram por volta do século VIII. A Bíblia de Jerusalém define 
o estilo javista como “vivo e colorido”, e que, “sob forma ima-
gística e com real talento da narração, dá resposta profunda às 
graves questões que se propõe a todo homem” (CHAMPLIN e 
BENTES, 1995, p.27). O relato também supõe uma civilização um 
pouco evoluída: Caim e Abel representam dois modos de vida, o 
agricultor sedentário e o pastor nômade.

A COMPLEXIDADE DO TEXTO BÍBLICO E SUAS VÁRIAS 
VERSÕES 

As narrativas bíblicas são objetos ricos de análise literária. Es-
ses textos, em que pese serem histórias interpretadas de um ponto 
de vista teológico, fazem parte de uma arte magnífica e complexa, 
cujos autores articulam os elementos narrativos de uma manei-
ra peculiar. De acordo com CAMPOS (2010), toda a Bíblia está 
permeada pela função poética da linguagem, em maior ou menor 
escala, repleta de paralelismos nos planos sintático e semântico. 
Além disso, o livro segue um plano lógico e seus personagens são 
apresentados não como figuras mitológicas, mas como seres hu-
manos reais, passíveis de faltas e virtudes. Os assuntos tratados 
nesse livro incorporam a combinação do simples e do complexo. 

Os textos bíblicos são antigos, o que não significa dizer que 
são rudimentares ou simples. Tzvetan Todorov (2003) dissertou 
sobre isso, alegando que, quanto mais se aproxima de uma narrati-
va antiga, mais se percebe o quanto é complexa e consciente de seu 
discurso engenhoso, possuindo os mais sofisticados recursos da 
prosa de ficção. Entretanto, esmiuçar a estrutura ficcional da nar-
rativa bíblica não significa “encaixar” teorias literárias nos textos, 
como se elas se aplicassem diretamente aos personagens, narrador 
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ou enredo. As histórias têm sua dinâmica particular, principalmen-
te por serem alegóricas, e sugerirem abordagens específicas. 

É certo que a narrativa bíblica pode ser alvo de interpretações 
de caráter teológico, mas há de se considerar sobremaneira a sua 
qualidade estética, como as transcriações do poeta, tradutor e críti-
co literário Haroldo de Campos (1929- 2003) bem o demonstram. 
Moisés, em especial, é citado por Jean Bottero (CAMPOS, 2000, 
p.57) como “um poeta extraordinário e um historiador de primeira 
grandeza”.

Haroldo de Campos, citando Bloom, considera que “a Bíblia, 
a partir de suas origens, é tudo menos uma biblioteca teológica; é, 
sim, o produto de escolhas estéticas (2000, p. 91). E, se ela é única, 
é porque permanecemos enclausuradas por ela, seja que manifes-
tamente nela acreditemos, seja que isso não ocorra”. Para o crítico, 
o estilo bíblico é abrupto e enigmático, repleto de jogos sonoros 
e efeitos onomatopaicos e ainda diz que: “através do instrumento 
de repetição, o Gênese está, ainda, repleto de paralelismos em vários 
níveis. De fato, é uma ilustração clássica da tese de Roman Jakob-
son, para quem o paralelismo é a característica principal do uso 
literário da linguagem” (CAMPOS, 2000, p. 92)

Joel Rosemberg, outro estudioso da linguagem bíblica, afirmou 
que “o valor da Bíblia como documento religioso está estreita e 
inseparavelmente ligado a seu valor como literatura” (1975, p. 67-
94). Em outras palavras, é fundamental analisar as características 
da narrativa bíblica considerando-se, também, que a construção 
do texto está em íntima sintonia com a visão do homem de sua 
época. A crítica não deve se prender, portanto, apenas a conceitos 
como alma, Deus, ou a juízos morais a respeito do homem. Faz-se 
mister olhar para  a estrutura narrativa, a construção dos persona-
gens e o seu deslocamento no tempo e no espaço, enfim, para tudo 
aquilo que perfaz um texto literário.

A teologia olha para a narrativa bíblica pelo viés da revelação, 
perguntando: “O que Deus quis dizer? ” e “O que esse texto diz 
para nós, hoje?” A literatura deve ampliar o olhar, indagando: “Por 
que o narrador está contando isso agora? ”, ou ‘Por que se instau-
rou o silêncio do narrador nesse diálogo? ou, ainda: “Por que o 
narrador usou de detalhes e  repetições?” 

Outra questão importante diz respeito à unidade da Bíblia 
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como um todo. Embora as histórias sejam escritas em certa ordem 
cronológica, e cada uma delas faça parte de um ciclo, a saber, cria-
ção, queda e redenção, uma análise literária percebe o texto como 
algo singular. Isso não significa que a narrativa seja retirada de seu 
contexto, mas que é dada a devida importância aos aspectos espe-
cíficos de cada parte da obra.

No caso do livro do Gênesis, por exemplo, é clara a tensão 
entre o propósito divino e a realidade dos fatos ou, em termos 
bíblicos, entre a vontade de Deus e a liberdade humana. Isso se 
materializa no texto em forma de monólogos interiores, diálogos e 
de uma linguagem que expressa uma gama variada de sentimentos. 
Robert Alter (2007, p. 63) compara os autores bíblicos a Shakespe-
are, que da mesma forma foi capaz de criar personagens fictícios 
que eram para o personagem principal um contraponto, espelho e 
apoio em seu desenvolvimento.

Por isso, pode-se considerar o texto bíblico como literatura, 
uma vez que os personagens das narrativas são uma representa-
ção da vontade dos seus autores. Grande parte das narrativas é 
permeada por diálogos, que materializam a concepção dramática 
das emoções que regem as interações entre seres humanos. As-
sim, os personagens são apresentados de uma maneira complexa 
e profunda. 

Diante disso, é importante relacionar a significação histórica 
com a construção estética das narrativas. É sabido, por exemplo, 
sobre o direito de progenitura do filho mais velho na dinâmica da 
família hebraica. Essa é uma questão histórica. Porém, a forma 
como esse direito se consolida na vida da personagem é ficcional. 
Ser portador do direito não garante a continuidade dele.

Auerbach analisa as narrativas bíblicas em comparação com 
as epopéias, em especial as de Homero. Para ele, os personagens 
bíblicos possuem pensamentos e sentimentos em mais camadas 
e são mais intricados. Têm consciência do que aconteceu antes e 
dos conflitos pelos quais estão passando, e que exigem deles uma 
decisão. Os personagens homéricos fazem parte de um destino 
univocamente determinado, e não entram em situações internas 
problemáticas: 

O mais importante, contudo, é a multiplicidade de camadas 
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dentro de cada homem; isto é dificilmente encontrado em 
Homero, quando muito na forma de dúvida consciente entre 
dois possíveis modos de agir; em tudo o mais, a multiplicida-
de da vida psíquica mostra-se nele só na sucessão, no reve-
zamento das paixões; enquanto que os autores judeus conse-
guem exprimir as camadas simultaneamente sobrepostas da 
consciência e o conflito entre as mesmas. (2004, p. 10)

Enquanto os personagens das epopeias têm seu destino tra-
çado e o aceitam, Caim, embora tenha nas suas mãos a decisão 
de seu futuro, vai de encontro aos preceitos de Deus e segue seus 
desejos. Depois, sofre com seu castigo, afirmando que não o su-
portará. Essa dualidade de sentimentos é a multiplicidade de ca-
madas a que Auerbach se refere: o homem bíblico (como o real) 
transforma-se de acordo com suas experiências de vida, e aquele 
personagem que conhecemos no início de uma história certamen-
te não será o mesmo no final dela, pois Deus “modela” seus filhos 
durante a existência deles, para que o relacionamento vertical que 
existe aí seja aperfeiçoado. 

O mesmo autor também salienta a importância do conceito de 
verdade na narrativa bíblica. Um texto homérico tem por maior 
objetivo o de criar um efeito ficcional, e não importa se o leitor 
acredita ou não nos fatos narrados, desde que, ao entrar em conta-
to com a obra, sinta o efeito pretendido pelo autor. Já as narrativas 
bíblicas necessitam ser consideradas como verdades e encarnam 
um caráter. 

Por isso, ao contrário das epopeias, as narrativas bíblicas, além 
de sua função literária, abrem caminho para que o leitor se insira 
na história, como interlocutor de Deus também, e suscetível aos 
mesmos conflitos dos homens de outrora. Os personagens bíbli-
cos são homens comuns, vulneráveis a problemas cotidianos, nos 
quais Deus intervém. O problema entre Caim e Abel, por exem-
plo, não surgiu por causa de uma situação extraordinária; o ciúme e 
a inveja entre dois irmãos, bem como o relato de seu trabalho, são 
eventos naturais da rotina dos homens. 
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A NARRATIVA BÍBLICA E O PAPEL DO NARRADOR

A origem do nome Caim remete a várias interpretações, en-
tre elas o significado “ferreiro” ou “lança”. Outra análise comum 
desse nome refere-se a “aquisição” (o verbo possuir em hebraico é 
caniti, daí a aliteração com Caim). O enredo do capítulo 4 baseia-se 
no relato da vida de Caim.

O narrador do texto inicia seu relato pelo nascimento dos dois 
irmãos, Caim e Abel. A narrativa de Caim caracteriza-se pela pre-
dominância de sumário, ou seja, o narrador mostra a história e a 
resume. Condensa os fatos, narrando em poucas linhas um longo 
tempo de história. Por exemplo, temos o tempo transcorrido entre 
os versículos 1 e 3: 

Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e 
deu à luz Caim; então, disse: Adquiri um varão com o auxílio 
do Senhor. Depois, deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor 
de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns 
tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.” 
(grifos nossos). 

A primeira sumarização nesse trecho se dá no nascimento do 
primeiro filho do casal, Caim. Não temos explícito se a concepção 
se deu no primeiro contato sexual entre Adão e Eva. Quanto tem-
po ficaram unidos? Como foi a gestação? De que forma nasceu?

Em seguida, o narrador também sumariza a infância dos filhos, 
pois há uma lacuna temporal entre o nascimento de Caim e Abel 
e a descrição da “profissão” escolhida, visto que, de acordo com a 
cultura hebraica, as crianças não trabalhavam; esperava-se o início 
da adolescência. Em seguida, o narrador relata que depois de um 
certo tempo ambos ofertaram ao Senhor o fruto do seu trabalho. 
Mas foi a primeira oferta? Depois de quanto tempo isso aconte-
ceu? Tudo isso está “resumido” porque o objetivo do sumário é 
que o narrador conte apenas aquilo que ele acredita ser importante 
para o entendimento da história. Portanto, não é um narrador que 
descreve os acontecimentos; sugere o que vai acontecer por meio 
do discurso.

Nessa mesma perspectiva, João Cesário Leonel Ferreira, em 
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seu artigo A Bíblia como literatura: lendo as narrativas bíblicas, afirma 
que:

Os sumários, do mesmo modo, ao mencionarem o perso-
nagem, a região em que atua e o que faz, citando um dado 
temporal vago, não apenas ligam um bloco ao outro, mas ofe-
recem uma panorâmica ao leitor dos elementos centrais que 
envolvem aquilo sobre o que o narrador discorrerá de modo 
específico adiante. (2008)

Esses versículos iniciais destacam um narrador que possui uma 
visão de fora, ou seja, ele se limita a narrar os acontecimentos, numa 
posição exterior. De acordo com os estudos de Pouillon (1974), 
esse tipo de narrador não possui onisciência, ou seja, não discerne 
mundos interiores; tudo é visto de fora. Mesmo o semblante triste 
de Caim é visto de fora: “Então, lhe disse o Senhor: Por que andas 
irado, e por que descaiu o teu semblante? ” (versículo 8). 

Leite (1994), de acordo com as teorias de Friedman, denomina 
esse narrador de onisciente neutro, uma vez que, estando em terceira 
pessoa, apresenta os personagens e o cenário de forma sumari-
zada, e não tece comentários sobre os acontecimentos, ou sobre 
o comportamento dos personagens. Claro que, muitas vezes, os 
sentimentos dos personagens ficam evidentes, mas ainda assim 
continuam livres dos comentários do narrador, que apenas se in-
terpõe entre o leitor e a história. Naturalmente, o ponto de vista é 
do narrador, mas é uma percepção de fora, isenta de opiniões.

O sumário se evidencia sobretudo na construção sintática do 
texto. Por exemplo, analisemos ainda o início do texto, em especial 
o versículo 3: “(...) no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto 
da terra uma oferta ao Senhor”. Sintaticamente, temos um perío-
do simples, precedendo uma série de outros versículos formados 
por semelhantes períodos simples. Há uma inversão do advérbio 
de tempo, o qual não deixa claro quando aconteceu. Novamente, 
quem preenche essa lacuna semântica é o leitor.   

Assim, percebe-se uma relação clara entre sintaxe e semântica 
nas narrativas bíblicas, em especial na história de Caim: as orações 
são mais simples do que em outras narrativas. Em geral, observa-
-se o uso corrente de orações coordenadas e de orações subordi-
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nadas menos complexas, com poucas ou nenhuma interpolação 
entre elas. Isso ocorre porque o objetivo do narrador bíblico é 
relatar de forma objetiva os acontecimentos, sem inserir detalhes 
ou percepções que obstruam o sentido principal do texto.  

Lubbock também classifica as narrativas de acordo com o de-
talhamento dado pelo narrador diante dos acontecimentos. É a 
oposição entre cena e sumário. Essa é a mesma terminologia utiliza-
da por Friedman:

A diferença principal entre narrativa e cena está de acordo 
com o modelo geral particular: sumário narrativo é um relato 
generalizado ou a exposição de uma série de eventos abran-
gendo um certo período de tempo e uma variedade de locais, 
e parece ser o modo normal, simples, de narrar; a cena ime-
diata emerge assim que os detalhes específicos, sucessivos e 
contínuos de tempo, lugar, ação, personagem e diálogo come-
çam a aparecer. Não apenas o diálogo mas detalhes concretos 
dentro de uma estrutura específica de tempo-lugar são o sine 
qua non da cena. (in LEITE, 1994, p 26).  

Em princípio, o que o narrador de Caim faz é apenas apre-
sentar a história, de forma objetiva, sem subjetividade e aconse-
lhamento. Por exemplo, nos versículos 4 e 5, lemos: “Abel, por 
sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. 
Agradou-se o SENHOR de Abel e de sua oferta. Ao passo que de 
Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, 
Caim, e descaiu-lhe o semblante”. Aqui, as ações são mostradas 
em termos de situação e cena, e o leitor é privado de alguma orien-
tação dada por uma avaliação explícita por parte do narrador.

Segundo Booth (1980), isso faz parte de uma estratégia narrati-
va, a do autor implícito. Ou seja, por trás de um narrador há sempre 
um autor que quer fazer prevalecer sua autoridade, e, para isso, usa 
um narrador que supostamente não interfere, para não se compro-
meter. Sobre esse conceito de Booth, LEITE afirma que:

O autor implícito é uma imagem do autor real criada pela es-
crita, e é ele que comanda os movimentos do NARRADOR, 
das personagens, dos acontecimentos narrados, do tempo 
cronológico e psicológico, do espaço e da linguagem em que 
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narram indiretamente os fatos ou em que se expressam dire-
tamente as personagens envolvidas na história (1989, p. 19).

O autor implícito é um ser ficcional cuja presença é denuncia-
da pela seleção que faz do que pode ser narrado. Segundo Booth, 
o autor nunca desaparece por completo da ficção. Por mais velado 
que ele esteja, deixa perceber o seu controle sobre a narrativa:

Mesmo o romance em que nenhum narrador é dramatizado 
cria uma figura implícita de um autor que fica atrás das cenas, 
seja como diretor de palco, seja como controlador de bone-
cos, ou como um deus indiferente, que silenciosamente apara 
as unhas. Este autor implícito é sempre distinto do “homem 
real” – não importa o que consideremos que ele seja – que 
cria uma versão superior de si próprio, um “segundo-ser”. 
(MACHADO, 2011, p. 87).

O leitor é conduzido pelo narrador, mas este é direcionado 
pelo autor implícito, que dá a ele o menor ou maior grau de onis-
ciência. No caso de Caim, o autor implícito conduz o narrador 
a contar os fatos, não permitindo, portanto, que os personagens 
contem sua própria história e assumindo a responsabilidade da 
elaboração da intriga. Por isso, o narrador torna-se confiável do 
ponto de vista do autor bíblico.

Na sequência da narrativa (versículos 5 a 7), o narrador mostra 
que Deus aceitou apenas a oferta de Abel. Como prova de sua 
confiabilidade, traz à tona a voz do próprio Deus, que, ao perceber 
a ira de Caim, afirma: “Se procederes bem, não é certo que serás 
aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta; 
o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo” (versículo 
7). A fala de Deus confirma a veracidade do discurso do narrador. 
Como o leitor experimenta, em primeira mão, os pensamentos e 
sentimentos de Caim, concorda com a valoração de caráter que 
está subentendida nesse comportamento.

Na Bíblia de Jerusalém, nos versículos 5 a 7 lemos: 

Por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Se 
estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não 
estás bem disposto, não jaz o pecado à porta, como animal 
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acuado que te espreita; podes acaso dominá-lo? (2002, p. 39)

Essa tradução traz o verbo no pretérito do subjuntivo, num 
questionamento de uma cena que já ocorreu: Deus já viu a cabeça 
baixa de Caim. Enquanto na tradução Almeida há a afirmação de 
que, futuramente, Caim será aceito se agir de forma correta, na Bíblia 
de Jerusalém, por meio da metáfora do animal à espreita, Deus 
pergunta a Caim se este pode dominar o pecado que bate à por-
ta. Na primeira, Deus coloca a responsabilidade do auto-controle 
em Caim; na segunda, há apenas uma pergunta, sem argumento 
imperativo.

Especificamente no versículo 7, há o uso da conjunção con-
dicional “se”. CAMPOS, nessa esfera, disserta sobre o “discurso 
engenhoso e geométrico” presente na narrativa bíblica, semelhan-
te ao de Antonio Vieira, cujo objetivo é persuadir o leitor de uma 
verdade. A essa estratégia, Campos dá o nome de “alquimia ver-
bal” (2000, p.62). 

Pelo fato de o narrador ser seletivo ao descrever os aconteci-
mentos, tudo o que é relatado é de suma importância. Cada deta-
lhe faz diferença na caracterização do personagem e, consequente-
mente, justifica o desenrolar da história. Por exemplo, no versículo 
6, pode parecer, à primeira vista, que o semblante de Caim é um 
mero detalhe, desnecessário, indiferente na condução da narrativa. 
Entretanto, a mudança exterior reflete uma transformação interior 
(Caim irou-se), e é o prenúncio de que algo está para acontecer. 

A força da narrativa, todavia, está nos diálogos diretos entre 
Deus e Caim, momento em que o discurso ganha a qualidade de 
cena, segundo Booth, deixando que se evidencie o “mostrar” so-
bre o “narrar”. Do ponto de vista literário, aqui está o ponto mais 
significativo porque é a realidade construída pelo texto que ganha 
vida e torna-se presente, capturando o leitor para dentro da cena, 
como acontece nos versículos 6 a 15.

Destaca-se, num primeiro momento, o tom da palavra divina, 
aberta ao diálogo e à persuasão - “Se... não é certo que ... se toda-
via...” (versículo 6) – deixando o lugar para que o interlocutor se 
manifeste livremente.

A fala de Caim- “acaso sou eu o tutor de meu irmão” – denota 
o modo como se dirige a Deus, sem cerimônia, de igual para igual, 
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tornando visível a tensão e a oposição à palavra do outro. É nítido 
aí o confronto entre os discursos de ambos os sujeitos - Deus e 
Caim- demonstrando o que Haroldo de Campos chama de um 
“Deus que responde”:

Deus é um Deus que responde, que se preocupa em dar uma 
resposta pessoal à sua criatura. Apesar da transcendência ab-
soluta que o distancia do homem, se empenha em persuadi-
-lo, em convencê-lo pessoalmente. [sua resposta] implica uma 
autolimitação de Deus em relação a uma dada pessoa, pois “o 
poder absoluto se personaliza em consideração à personalida-
de humana. (2000, p. 68)

Em oposição a esse caráter de respondibilidade, conforme 
diz Bakhtin, emerge outra tonalidade nos diálogos que se seguem 
(versículos 11-12-13-14-15): o imperativo da voz divina que lança 
sobre Caim a maldição e o destino de errância: “És agora, pois, 
maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas 
mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará 
ele a sua força; “serás fugitivo e errante pela terra”.

Destino ao qual Caim se subordina - “serei fugitivo e errante 
pela terra; quem comigo se encontrar me matará” – e cujo selo 
de morte é transformado por Deus em errância eterna: “O SE-
NHOR, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será 
vingado sete vezes. E pôs o SENHOR um sinal em Caim para que 
o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse”.

Esse sinal, mais do que uma “vantagem”, é um sinal da própria 
errância a que Caim foi submetido. Não seria aceito entre os bons, 
mas também seria perseguido pelos maus. Como não poderia ser 
morto, não haveria meios de fugir desse destino. Seria obrigado a 
conviver com esse exílio para sempre.

Nesse momento, de acordo com as teorias de Lubbock e Boo-
th, o sumário transforma-se em cena e o contado passa a ser mostrado, 
com a presença da dramatização. O narrador “desaparece” mo-
mentaneamente e os personagens assumem a autoria de seu pró-
prio discurso, como aconteceu nos versículos 6 a 15, graças à força 
dos diálogos diretos entre Deus e Caim. Entretanto, o narrador 
não deixa de exercer sua função de organizador da narrativa, uma 
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vez que continua selecionando as falas em função de seu objetivo.
No final do versículo 14, Caim, em sua angústia, concorda com 

a fala de Deus, e assume para si a errância. (A Bíblia de Jerusalém 
traz Caim afirmando que deverá “ocultar-se”, ou seja, viver eter-
namente escondido). Essa confirmação se dá pela repetição da fala 
de Deus. Percebe-se, aqui, uma característica da narrativa bíblica: 
o uso de repetições e paralelismos. Considerando a teoria das fun-
ções da linguagem de Jakobson, podemos observar aqui a função 
poética da linguagem. A palavra, um fim em si mesma e não ape-
nas um meio de comunicação, volta-se para si, num movimento 
que intensifica o destino errante de Caim. Esse movimento do 
discurso traz à tona, continuamente, az vozes de Deus e de Caim, 
uma ratificando a outra, corroborando a posição de uma narrador 
confiável, uma vez que um personagem confirma a veracidade do 
ponto de vista do outro.

Desta forma, o narrador objetiva intensificar o destino de 
Caim após seu erro. É como se Caim tivesse que, por meio da 
linguagem, apoderar-se do seu destino. E o narrador tem um papel 
fundamental nesse momento, porque, ao invés de se “intrometer”, 
deixa o personagem livre para que assuma sua vida. ALTER afir-
ma que

Deus ou um de Seus intermediários ou mesmo uma autorida-
de puramente humana fala: o homem repete e cumpre as pa-
lavras da revelação, repete e exclui, repete e transforma, mas a 
mensagem original e urgente sempre está lá, a ser confronta-
da, uma mensagem que, na potência de sua formulação verbal 
concreta, não se deixa esquecer ou ignorar. (2007, p. 172).

Assim, o narrador manifesta o seu poder de revelar a mensa-
gem pela linguagem dos actantes da história, além de demonstrar a 
tensão existente entre a liberdade humana e o plano divino.

A NARRATIVA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA
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A narrativa contemporânea difere muito de todo o movimento 
modernista em Portugal. Em primeiro lugar, porque os primeiros 
anos do modernismo em Portugal (início do século XX) foram 
marcados essencialmente pela poesia. Nos anos seguintes, a gera-
ção Presença propôs-se a fazer na prosa uma arte espontânea, sem 
premissas ideológicas, buscando a essência do ser.

Com o advento do neo-realismo, nascido na crise do pós-guer-
ra, o romance ganhou força em Portugal. Influenciado sobrema-
neira pela literatura brasileira da geração de 65, o neo-realismo 
português defendia uma arte engajada. “O romance se torna um 
instrumento de transformação do mundo, na medida em que o 
escritor passe a crer que seja possível uma revolução social atra-
vés da ação da obra literária.” (GOMES, 1993, p.22). Essa escola, 
comprometida com o documental, privilegiava mais a prosa do 
que a poesia, solidificando, assim, o gênero romanesco.

A ditadura salazarista transformou sobremaneira a literatura 
portuguesa, pois os efeitos da censura foram muito além de impe-
dir publicações: condicionava a própria criação, anulando ímpetos 
de escrita. Por isso, o 25 de Abril, data representativa do fim da 
ditadura portuguesa, foi tão importante no aspecto cultural, pois 
incidiu profundamente no ato criativo.

Na década de 80, após uma redução na produção literária em 
virtude da ditadura salazarista, surgiram novos escritores com ten-
dências independentes na forma e no conteúdo. O romance por-
tuguês contemporâneo começava a ter voz própria e independente 
de influências externas. Só a literatura contemporânea foi capaz, 
em Portugal, nas palavras de Alvaro Cardoso Gomes, de “revolu-
cionar o gênero” romanesco.

Embora a ficção portuguesa contemporânea não esteja ligada 
a nenhum grupo ideológico, tem em si a marca da combatividade 
em relação aos problemas político-sociais de Portugal.

Mas esse romance vai além: como necessidade de combater o 
exterior, acaba por analisar também o interior do homem, para que 
este, consciente de seu papel no mundo, tenha consciência de sua 
realidade e de que precisa transformá-la. Além disso, a contempo-
raneidade ataca em outra frente: a crítica da linguagem, do modo 
de narrar e do compromisso do escritor com a realidade. Nesse 
aspecto, o escritor é peça fundamental: reflete a realidade, como 
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um espelho, mas não se prende a ela; subverte-a, criando, nas pa-
lavras de GOMES (1993), um “mundo de metáforas”. A ficção 
torna-se, portanto, um meio de não só modificar a realidade, mas 
transformar o olhar que se tem sobre essa realidade.

Exemplo disso é um tema recorrente na literatura portugue-
sa contemporânea: a viagem. A ditadura salazarista interferiu não 
apenas nas questões políticas de Portugal, mas, sobretudo, no pen-
sar dos indivíduos, na cultura e na ideologia de todo o povo, trans-
formando seu olhar e seus relacionamentos. A cultura do extremo 
nacionalismo fez Portugal fechar-se em si mesma, numa espécie 
de ufanismo, o que deixou os portugueses alienados e carentes de 
identidade. Juntando-se a isso o peso da tradição, tem-se então um 
país de olhar fragmentado, cuja visão está limitada ao lugar onde 
está.  Durante a ditadura, o povo português não sabia quem era e, 
como era impedido de pensar; qualquer influência externa poderia 
tomar proporções gigantescas. 

Por isso, viajar é mais do que ir de um lugar a outro: é buscar a 
própria identidade, é encontrar seu lugar no mundo. José Sarama-
go afirmou que “hoje ainda estamos no ponto de pensar e fazer 
o romance como expressão duma identidade nacional” (GOMES, 
1993, p.125). Mas a viagem nunca acaba, porque o que está per-
dido nunca é encontrado. A viagem no romance contemporâneo 
não é analisada pelo seu objetivo em si, mas representa a própria 
busca do escritor, que transcende a realidade e, metalinguistica-
mente, quer se encontrar na sua obra. “O romance transforma-se 
num palco da procura, sem que necessariamente aponte para o 
término dela” (GOMES, 1993, p. 121).

Os romancistas contemporâneos materializam a crítica à re-
alidade também por meio da linguagem. O gênero romanesco é 
criticado e reinventado, em níveis macro e microestruturais, ou 
seja, o como dizer passa a ter a mesma importância do que dizer. 
Uma característica da transformação da prosa portuguesa con-
temporânea é a assimilação do poético, como a condensação da 
linguagem, que pretende obter o máximo de efeitos com o mínimo 
de palavras. Por isso o uso constante de metáforas. O coloquial 
também é incorporado ao discurso, numa tentativa de subverter a 
retórica e a grandiloquência da tradição literária. 

Embora as obras contemporâneas não façam parte de uma 
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massa uniforme de características romanescas, percebe-se uma 
certa recorrência nas formas atuais de narrar:

Em Portugal, diferentemente do que ocorreu em países como 
a França, por exemplo, não há um ‘novo romance’ que se 
tenha imposto nos últimos anos, pelo menos no tocante a 
processos técnicos uniformes e à instauração de modelos 
previamente estabelecidos. No entanto, há formas de narrar 
que se têm manifestado de forma recorrente, o que faz delas 
registros privilegiados do romance português da atualidade. 
É evidente, por exemplo, a atração revelada pelo romance 
contemporâneo no que respeita aos domínios do fantástico. 
(NAVAS, 2009, p. 35)

O fantástico insere-se no romance contemporâneo como ca-
racterística de um discurso que visa questionar o padrão de realida-
de. Esse cruzamento de discursos marca um romance que almeja 
reinventar o gênero, pois só o imaginário é capaz de realizar a sub-
versão dos procedimentos da narrativa histórica.

Por isso, pode-se dizer que o romance português contemporâ-
neo busca sua independência em relação ao discurso oficial, mas 
também se nega a ficar agregado a um grupo ideológico específico. 
É um discurso de busca, de procura, de resgate da linguagem, que 
não se reinventa apenas tematicamente, mas na própria estrutura 
do romance. Segundo ROSENFELD, “a visão de uma realidade 
mais profunda, mais real do que a do senso comum é incorporada 
à forma total da obra. É só assim que essa visão se torna realmente 
válida em termos estéticos”. (1996, p. 81).

O NARRADOR EM JOSÉ SARAMAGO

José Saramago começou sua carreira de romancista aos 25 
anos, ou seja, em 1947, mas só foi reconhecido pela crítica em 
1980, com a obra Levantado do Chão. Desde o início, mostrou-se 
preocupado com uma arte compromissada, capaz de denunciar os 
problemas sociais existentes. Por isso, nas palavras de GOMES, 
“sua escrita é peculiar por inventar um narrador fortemente com-
prometido com uma ideologia, que, na maioria das vezes, mais do 
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que apresentar os fatos, procura comentá-los, de modo a investir 
criticamente na realidade” (1993, p. 34).

Mesmo que as temáticas de Saramago já tenham sido retrata-
das por outros escritores portugueses, seus romances possuem pe-
culiaridades importantes, no que tange ao plano da narrativa: um 
discurso não linear, repleto de oralidade, coloquialismos, avanços 
e recuos. O escritor afirmou não ser sua intenção reescrever a his-
tória oficial, mas “introduzir a dúvida no lugar da certeza, chamar 
a atenção justamente para aquele passado que não foi aproveitado 
pela história, esse que não é história” (GOMES, 1993, p. 128). 
Saramago intenta, assim, resgatar ações que a história obliterou, 
preenchendo o intervalo existente entre o histórico e o não-histó-
rico, por meio da imaginação.

O retorno aos mitos, entendidos aqui como as histórias que 
relatam as origens, não se dá pelo simples relato, mas intenta uma 
subversão capaz de reescrever esses relatos a partir de novas pers-
pectivas a partir do presente. O narrador de Saramago é sempre 
distante e irônico e, mais do que narrar, comenta os fatos, desven-
dando o que está “oculto” na história. Para ele, o papel do escritor 
é, ideologicamente, fazer uma releitura dos fatos e permitir, de 
acordo com os conceitos de Chklovski, que o leitor, por meio do 
estranhamento, possa ver sua realidade como se fosse a primeira 
vez. 

Saramago incorpora a linguagem coloquial ao seu discurso não 
apenas pelos personagens, mas, sobretudo, por meio das estraté-
gias do narrador, que se coloca no plano dos personagens, sugerin-
do um clima de conversa:

Saramago funde diversos níveis de discursos sem hierarquiza-
-los, para dar os vários matizes de uma língua, que se disse-
mina nos falares, pertencentes às camadas de toda sociedade. 
O narrador torna-se um repositório de discursos e cumpre o 
papel de distribui-los aos quatro ventos. Sendo assim, não se 
espante que o romance de Saramago tenha um tom próprio, 
inconfundível, dado pela oralidade e que ilude como pretensa 
e distanciada narração (GOMES, 1993, p. 115) 

Ou seja, a voz do narrador deixa de ser a voz suprema e demi-
úrgica e passa a ser uma voz entre outras, que busca um sentido 
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para a vida. Assim como os actantes estão sempre em busca, o 
narrador está também está à procura de algo. Ao invés de ser um 
narrador que manipula o discurso, simplesmente possui a tarefa de 
tecer os fios da história, e é colocado no mesmo nível dos persona-
gens. GOMES, nesse sentido, destaca que ocorre uma espécie de 
mimetização: o narrador elabora e incorpora estilemas linguísticos 
próprios dos actantes. “O resultado é a supremacia da voz que fala 
sobre a voz que conta” (1993, p. 117).

Dessa forma, o romance de Saramago muda também a relação 
entre narrador e leitor, que agora deve se tornar um coparticipante 
da narrativa, preenchendo as lacunas existentes entre os relatos. 
Deixa, portanto, de ser um mero observador, e passa a ser mais 
uma voz dentro do discurso, voz essa que precisa sair da alienação 
da realidade que o cerca. Assim, faz do leitor um participante do 
seu sistema de valores.

Assim como em grande parte da narrativa portuguesa contem-
porânea, Saramago utiliza-se com frequência do tema da viagem. 
O herói de Saramago está sempre em busca, num deslocar contí-
nuo: “é, pois, como vemos, de viagem que se trata, de aprendiza-
gem da terra através do percurso que nela se faz, de atribuição de 
sentido a esse percurso (...)” (SEIXO, 1987, p. 53).

O narrador de Saramago, portanto, não é um mero condutor 
de histórias, mas um ser que procura sentido para sua existência, 
um estar no mundo que faça sentido. Por isso, seus romances são 
dinâmicos, permitindo o livre movimento do narrador. Nas pala-
vras de GOMES, o narrar em Saramago é uma “aventura errante” 
a que as vozes se entregam, abertas a todas as possibilidades (1993, 
p. 123).

Esse narrador, por toda a instância narrativa, assume variados 
ângulos de focalização. Ele “aparece” e “reaparece” e, por diversas 
vezes, toma a forma de um personagem, de uma voz, aproprian-
do-se dela para fazer a análise crítica da realidade. Em outros mo-
mentos, abandona a narração em terceira pessoa e dá voz a outros 
personagens. Ocorre, portanto, a desestabilização do estatuto do 
narrador, a partir de uma mudança constante de focalização e al-
ternância do sujeito.
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O NARRADOR ERRANTE E PARÓDICO EM CAIM

Antes de iniciar a história de Caim, Saramago utilizou-se, na 
epígrafe, de um versículo bíblico: “Pela fé, Abel ofereceu a Deus 
um sacrifício melhor do que o de Caim. Por causa da sua fé, Deus 
considerou-o seu amigo e aceitou com agrado suas ofertas. E é 
pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda fala”. (Hebreus: 
11-4).

Em primeiro lugar, é interessante notar que o autor traz de 
início o texto base para sua escrita: o bíblico. Mas não o texto ori-
ginal do Gênesis. Utilizou-se de um trecho de um livro do Novo 
Testamento, em discurso indireto, que relata o que aconteceu entre 
Caim e Abel. Não se utiliza, portanto, do discurso direto de Caim 
para relatar o ocorrido. 

Outro aspecto relevante diz respeito à última frase: Abel con-
tinua falando. Ou seja, o autor não só deixa claro que vai fazer um 
paralelo com o texto bíblico, mas aponta que o que aconteceu a 
Abel ainda permanece vivo no imaginário coletivo, e é exatamente 
isso que precisa ser questionado. Tanto que, em seguida, o autor 
coloca como referência que esse trecho faz parte do “Livro dos 
Disparates”. Os conceitos de “disparate” são “expressão destitu-
ída de razão e de senso, algo despropositado e fora da realidade” 
e “ato impensado, imbecilidade ou parvoíce”. Em outras palavras, 
Saramago mostra ao leitor que fará uma desconstrução da narrati-
va bíblica, desrespeitando sua autoridade, tal qual podemos obser-
var logo no início de Caim: 

Quando o senhor, também conhecido como deus, se aperce-
beu de que adão e eva, perfeitos em tudo o que apresentavam 
à vista, não lhes saía uma palavra da boca nem emitiam ao 
menos um simples som primário que fosse, teve de ficar irri-
tado consigo mesmo (...) Num acesso de ira, surpreendente 
em quem tudo poderia ter solucionado com outro rápido fiat, 
correu para o casal e, um após outro, sem contemplações, 
sem meias-medidas, enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo. 
(SARAMAGO, 2009, p. 9) 

Já se percebe, de início, que Deus, ao contrário do que a tradi-
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ção considera, não está iniciado com letra maiúscula. Na verdade, 
ele é apenas um senhor, “também conhecido como deus”. A di-
vindade não faz mais parte de sua essência, mas é um codinome, 
algo secundário. Adão e Eva também aparecem com as iniciais 
minúsculas. Isso tudo já mostra ao leitor um estilo próprio, que 
descaracteriza a divindade dos personagens e os coloca como pes-
soas comuns. Assim, afirmar que Deus teve um acesso de ira é dar 
a ele atributos humanos e, por meio da ironia, o narrador coloca 
em falsete a autoridade divina: é surpreendente que Deus resolva, 
como um humano qualquer, algo que seria tão simples para ele.

Outro aspecto já percebido nesse discurso é seu tom coloquial. 
Trata-se de uma história consagrada como oficial sobre a origem 
do homem, mas que, graças ao uso que o narrador faz de expres-
sões prosaicas, inesperadamente, é colocada sob suspeita. Em se-
guida, o narrador insere um diálogo entre Deus, Adão e Eva:

Tu, como te chamas, e o homem respondeu, Sou Adão, teu 
primogénito, senhor. Depois, o criador virou-se para a mu-
lher, E tu, como te chamas tu, Sou eva, senhor, a primeira 
dama, respondeu ela desnecessariamente, uma vez que não 
havia outra. Deu-se o senhor por satisfeito, despediu-se com 
um paternal Até logo, e foi à sua vida. Então, pela primeira 
vez, adão disse para eva, Vamos para a cama. (SARAMAGO, 
2009, p. 11). 

O leitor defronta-se aí com uma confluência de vozes imbrica-
das no discurso, vozes essas sistematicamente introduzidas sem os 
tradicionais travessões, aspas ou dois pontos a indicar a mudança 
do emissor do discurso na apresentação dos diálogos. A alternân-
cia das falas entre narrador e personagens, e personagens entre si, 
é assinalada apenas por vírgulas, tendo como único indicador da 
nova voz a adoção de maiúscula após a vírgula. Ao “misturar” as 
diversas falas e incorporar o coloquial, o narrador investe contra a 
hierarquia das falas, perde seu caráter demiúrgico e fica no mesmo 
nível dos personagens.

Em primeira instância, o que se percebe até aqui é um narrador 
onisciente, ou seja, que tem pleno conhecimento da história e do 
que está por trás dela. Mas o que está por detrás dela, paradoxal-
mente, desloca esse poder controlador do narrador para um plano 
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de revelação de “disparates”, daquilo que ficou oculto sob a versão 
oficial, por meio da paródia, que inverte e rebaixa o Gênesis bíblico, 
retirando-lhe a sacralidade e favorecendo as atitudes mais ínfimas 
e profanas:

Quanto ao senhor e suas esporádicas visitas, a primeira foi 
para ver se adão e eva haviam tido problemas com a instala-
ção doméstica, a segunda para saber se tinham beneficiado al-
guma coisa da experiência da vida campestre e a terceira para 
avisar que tão cedo não esperava voltar, pois tinha de fazer a 
ronda pelos outros paraísos existentes no espaço celeste. De 
facto, só viria a aparecer muito mais tarde, em data que não 
ficou registro, para expulsar o infeliz casal do jardim do éden 
pelo crime nefando de terem comido do fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do mal. (SARAMAGO, 2009, p.12) 

Há a inversão da história bíblica, por meio do discurso paró-
dico, que subverte a versão oficial por outra, não registrada por 
registro histórico, mas fruto da livre criação romanesca. Porém, 
mais adiante, o narrador faz uma interrupção abrupta no texto, 
deslocando-se para um outro ponto de vista, agora assumindo a 
voz autoral no diálogo com o leitor:

Ponto de ordem à mesa. Antes de prosseguirmos com esta 
instrutiva e definitiva história de caim a que, como nunca vis-
to atrevimento, metemos ombros, talvez seja aconselhável, 
para que o leitor não se veja confundido por segunda vez 
com anacrônicos pesos e medidas, introduzir algum critério 
na cronologia dos acontecimentos. Assim faremos, pois, co-
meçando por esclarecer alguma maliciosa dúvida por aí levan-
tada sobre se adão ainda seria competente para fazer um filho 
aos cento e trinta anos de idade. (SARAMAGO, 2009, p.13)

Aqui, o narrador, por meio de uma mudança de perspectiva, 
dialoga com o leitor e discute com ele os desígnios da narrativa 
que escreve, especialmente em dois aspectos: o de reconstrução 
do tempo por meio de um relato não-linear e que fere a cronologia 
do original e da instigação da dúvida no modo de o leitor ler e 
interpretar o discurso bíblico. Aí, o narrador se comporta como 
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a serpente na cena da tentação a Eva e desta em relação a Adão, 
uma vez que leva o leitor a desafiar aquilo que foi informado até 
então, sugerindo uma ampliação de seu conhecimento diante dos 
fatos narrados.

Tudo isso para que o leitor não seja “confundido por segunda 
vez”, porque, até agora, nada é confiável. Isso remete à teoria do 
“autor implícito” de Booth: o autor, questionando a veracidade da 
narrativa bíblica e do seu próprio narrador, imprime sua marca no 
texto. Afinal, não existe, na verdade, um lugar não ideológico de 
onde se possa pensar um discurso literário. A aparentemente sim-
ples escolha do material a ser descrito já implica uma intencionali-
dade. O narrador de Caim, portanto, acompanha o autor implícito 
em seu questionamento. Nesse sentido, Saramago vai na direção 
do que diz Todorov acerca da literatura:

Em literatura, jamais temos de haver-nos com acontecimen-
tos ou fatos brutos, e sim com acontecimentos apresentados 
de determinadas maneiras. Duas visões diferentes do mesmo 
fato fazem deste dois fatos distintos. Todos os aspectos de 
um objeto se determinam pela visão que dele nos é ofereci-
da”. (1976, p. 63)  

Por isso, o narrador, constantemente, faz interrupções na nar-
rativa, para problematizar os acontecimentos e seu ponto de vista 
em relação a eles. Isso cria um ritmo não linear, próprio da narra-
tiva contemporânea: 

Como já dissemos, o segundo, o que viria depois de caim, foi 
abel, um moço aloirado, de boa figura que, depois de ter sido 
objecto das melhores provas de estima do senhor, acabou da 
pior forma. Ao terceiro, como também ficou dito, chamaram-
-lhe set, mas esse não entrará na narrativa que vamos com-
pondo passo a passo com melindres de historiador, por isso 
aqui o deixamos, só um nome e nada mais. (SARAMAGO, 
2009, p. 14)  

O narrador faz um movimento de “ida e volta” nos aconte-
cimentos e, em meio a isso, os questiona, bem como ao próprio 
ato narrativo. A descrição de Abel, por exemplo, não aparece no 
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texto bíblico, mas o narrador admite, ironicamente, que não é um 
historiador, por isso seus dados não são confiáveis.

A ironia não se limita ao narrador. Este a estende aos persona-
gens. Depois que Eva afirmou ter ouvido a voz da serpente, lemos:

As serpentes não falam, quando muito silvam, disse o senhor, 
A do meu sonho falou, E que mais disse ela, pode-se saber, 
perguntou o senhor, esforçando-se por imprimir às palavras 
um tom escarninho nada de acordo com a dignidade celestial 
da indumentária. A serpente disse que não teríamos que mor-
rer, Ah, sim, a ironia do senhor era cada vez mais evidente, 
pelos vistos, essa serpente julga saber mais do que eu. (SA-
RAMAGO, 2009, p.17). 

O próprio narrador, portanto, constrói o sentido irônico do 
texto, e transfere essa ironia aos personagens. Além de ser um re-
curso estético, a ironia é uma estratégia ideológica, pois induz a 
uma crítica do discurso oficial e da ordem estabelecida, induzindo 
o leitor a refletir sobre o que está subentendido ao dito e depende 
de uma interpretação capaz de ler o entredito, visto que o enuncia-
do não coincide com a enunciação. 

Philippe Hamon afirma que a ironia não é um recurso literá-
rio, mas a “própria essência do ato literário”. Também a descreve 
como “polifonia do real, que encontra na metáfora lugar privile-
giado, carregando ausência e presença, prazer e desprazer” (HA-
MON, apud MOISÉS, 2004, p. 248).

Isso abre outra questão a respeito de Caim: o discurso irôni-
co, de estrutura semântica dupla, nada mais é do que um parceiro 
adequado para a paródia presente na obra. O próprio conceito de 
paródia como “canto paralelo” indica uma duplicidade discursiva. 
A paródia oferece um duplo movimento de proximidade e afas-
tamento do texto original: “A paródia surge através de uma inter-
pretação e da recriação, paralelamente, e implica ao mesmo tempo 
mudança e continuidade, formando um interessante jogo dialético 
com o texto base” (Van der Ploeg, 2011). O que a paródia faz é a 
re-apresentação do texto original, a partir de uma nova perspectiva 
que o desloque seja por oposição, seja por um paralelismo que o 
reverbere em outras direções. De qualquer forma, como observa 
Bakhtin, o importante é manter a bivocalidade de duas vozes si-
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multâneas sem que uma anule a outra.
A paródia, portanto, desloca os acentos do estilo e desloca a 

narrativa bíblica para outro lugar que não mais o de origem.  É um 
gênero de espelhos deformantes. O discurso bíblico não é negado 
ou assimilado, mas é possível reconhecê-lo e, ao mesmo tempo, 
estranhá-lo, a partir da linguagem paródica: “é na paródia de um 
soneto que devemos reconhecer um soneto, sua forma, seu estilo 
(...) não se trata mais de um soneto, mas da imagem de um soneto” 
(Bakhtin, 1998, p. 372). 

Aqui entra, também, a questão do riso, tão presente em Caim. 
Um objeto não pode ser cômico se estiver distante, é fundamental 
aproximá-lo. Nessa esteira, o riso destrói a distância que o texto 
bíblico possui por seu caráter sagrado e o traz para o presente da 
narrativa:

O riso tem o extraordinário poder de aproximar o objeto, 
ele o coloca na zona do contato direto, onde se pode apal-
pá-lo sem cerimônia por todos os lados, revirá-lo, virá-lo do 
avesso, examiná-lo de alto a baixo, quebrar o seu envoltório 
externo, penetrar nas suas entranhas, duvidar dele, estendê-lo, 
desmembrá-lo, desmascará-lo, desnudá-lo, examiná-lo e ex-
perimentá-lo à vontade. O riso destrói o temor e a veneração 
para com o objeto e o mundo, coloca-o em contato familiar 
e, com isto, prepara-o para uma investigação absolutamente 
livre. (STAM, 1998, p. 413,414).  

O segundo capítulo inicia-se com Adão e Eva fora do paraíso, 
sofrendo em terra inóspita. Eva resolve, então, pedir ao querubim 
de sentinela à porta do paraíso uma porção de frutas para comer. 
Adão foi contra, mas ela retrucou e foi em frente. 

Era como se dentro de si habitasse uma outra mulher, com 
nula dependência do senhor ou de um esposo por ele desig-
nado, uma fêmea que decidira, finalmente, fazer uso total da 
língua e da linguagem que o dito senhor, por assim dizer, lhe 
havia metido pela boca abaixo. (SARAMAGO, 2009, p. 23)        

O narrador, irônico ao representar a divindade do criador, in-
sere sua ideologia ao afirmar que a língua deu à mulher autonomia 
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e poder. “Uma outra mulher” nasceu pela palavra, como se o nar-
rador, metalinguisticamente, demonstrasse o poder de sua história 
simplesmente porque pode falar sobre ela e questioná-la. E é jus-
tamente esse questionamento e a contínua mudança de pontos de 
vista que o destitui de sua aparente onisciência, à semelhança do 
que faz com a divindade.     

Mas o ponto central que focalizaremos agora será justamente 
aquele que traz para primeiro plano o relato bíblico sobre Caim, 
que vimos no capítulo anterior.

Desde o início, o narrador assume uma postura bastante di-
ferente da original ao emitir sua voz diante dos acontecimentos: 
“Estava claro, o senhor desdenhava caim” (SARAMAGO, 2009, 
p. 33). A oferta de Caim não teria chegado a Deus por força de 
uma corrente de vento ou por qualquer outra coisa, mas não por 
causa de Caim. O narrador acrescenta fatos ao relato bíblico: Abel 
teria escarnecido da situação de Caim, revelando, assim, seu cará-
ter. Também acrescenta detalhes do que aconteceu depois: Caim 
não apenas levou Abel ao campo, mas a um campo onde se matava 
raposas, e matou Abel a “golpes de uma queixada de jumento” (SA-
RAMAGO, 2009, p. 34).  

Caim afirma desde o princípio que a culpa pela morte de Abel 
é de Deus, que, além de recusar, sem motivo, a oferta de Caim, ain-
da não evitou que o assassinato ocorresse, quando podia fazê-lo. 
Deus diz a Caim que seu discurso é sedicioso, ou seja, rebelde e 
insubordinado, ao que Caim responde: “É possível que o seja, mas 
garanto-te que, se eu fosse deus, todos os dias diria Abençoados 
sejam os que escolheram a sedição porque deles será o reino da 
terra” (SARAMAGO, 2009, p. 34,35). 

O narrador reitera, assim, a importância de se questionar a ver-
dade constituída, mas, para isso, usa o próprio texto bíblico, paro-
diado, promovendo a desconstrução das ideologias cristalizadas. 
Ao culpar Deus, o narrador insere no discurso de Caim frases do 
imaginário popular: “Tão ladrão é o que vai à vinha como aque-
le que fica a vigiar o guarda” (SARAMAGO, 2009, p. 35). Esse 
discurso coloquial no meio de um diálogo que deveria ser solene 
– afinal Caim está falando com Deus – promove a reversão da 
seriedade da história tida como verdadeira.



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1419

A ERRÂNCIA DE CAIM E O NARRADOR ERRANTE

Após o assassinato, diz a narrativa bíblica que Deus impôs a 
Caim uma sentença perpétua, a saber, ser errante pela terra, mar-
cado por um sinal que o impediria de ser assassinado. O narrador 
de Saramago, porém, altera essa versão:

Farei um acordo contigo, Um acordo com o réprobo, pergun-
tou caim, mal acreditando no que acabava de ouvir, Diremos 
que é um acordo de responsabilidade partilhada pela morte 
de abel, Reconheces então a tua parte de culpa, Reconheço, 
mas não o digas a ninguém, será um segredo entre deus e 
caim (...) nunca nos passaria pela cabeça dizer que os nossos 
desígnios são inescrutáveis, isso foi coisa inventada por ho-
mens que presumem de ser tu cá, tu lá com a divindade (...) A 
minha porção de culpa não absolve a tua, terás o teu castigo, 
Qual, Andarás errante e perdido pelo mundo (...) porei um 
sinal na tua testa (...) Este é o sinal da tua condenação, acres-
centou o senhor, mas é também o sinal de que estarás toda a 
vida sob a minha proteção e sob a minha censura, vigiar-te-ei 
onde quer que estejas. (SARAMAGO, 2009, p. 35,36). 

Em primeiro lugar, o narrador discorre a respeito do futuro de 
Caim não como um castigo de Deus, mas como um acordo entre 
este e Caim. O personagem Deus absorve para si parte da culpa 
pelo assassinato de Abel, mas pretende fazer disso um segredo. 
Ambos relacionam-se, portanto, como dois iguais, e o narrador 
não faz questão de hierarquizar as vozes do discurso. Nega, inclu-
sive, o que o anjo dissera a respeito dos desígnios de Deus, como 
algo inventado pelos homens. Ou seja, o anjo não dizia aquilo em 
nome de Deus.

A marca que Caim recebe em sua testa perde a significação 
de punição e ganha um duplo sentido: castigo e proteção. Esse 
é o verdadeiro sentido da errância: um sinal que é bom e mau ao 
mesmo tempo, que descaracteriza um destino único para o perso-
nagem.

A partir desse momento, a história começa a relatar a vida er-
rante de Caim. No início de sua “peregrinação”, Caim é um perso-
nagem pensativo a respeito do que aconteceu.
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Chorar o leite derramado não é tão inútil quanto se diz, é de 
alguma maneira instrutivo porque nos mostra a verdadeira 
dimensão da frivolidade de certos procedimentos humanos 
(...) Reflectir enquanto a chuva nos vem caindo em cima não 
é certamente a coisa mais cómoda do mundo, e foi talvez por 
isso que de um momento para outro deixou de chover, para 
que caim pudesse pensar à vontade, seguir livremente o curso 
do seu pensamento até ver aonde ele o levaria. Não o chega-
remos a saber nunca, nem nós, nem ele (...) (SARAMAGO, 
2009, p. 40). 

O trecho já se inicia com a desconstrução da sabedoria popu-
lar, de uma ideologia já normatizada, demonstrando que a reflexão 
geradora de questionamento é fundamental para o ser humano. 
Porém, nesse momento, o narrador afirma não conhecer em sua 
totalidade o pensamento de Caim, assumindo a posição de simples 
testemunha do que se passa à sua frente, necessitando da visão de 
outros personagens. 

 Ao chegar à terra de Nod, cujo significado é “terra dos erran-
tes”, Caim apresenta-se como Abel. Essa troca de nomes não é 
aleatória. Ao tomar para si o nome do irmão, Caim não empresta 
apenas um nome, mas uma identidade. Deseja ser alguém que foi 
considerado melhor do que ele. Além disso, trazer de novo Abel 
à vida, além de uma fuga e de um esconderijo, é uma espécie de 
redenção de seu pecado.

Nesse momento, o narrador aproveita para dissertar a respeito 
da importância de sua narração, num trabalho metalinguístico que 
o aproxima da perspectiva autoral:

Atendamos à pertinentíssima observação de alguns leitores 
vigilantes, dos sempre atentos, que consideram que o diálogo 
que acabamos de registrar como acontecido não seria histo-
ricamente nem culturalmente possível, que um lavrador de 
poucas e já nenhumas terras, e um velho de quem não se co-
nhecem ofício nem benefício, nunca poderiam pensar e falar 
assim. (...) Que eles não disseram aquelas palavras, é mais do 
que óbvio, mas as dúvidas, as suspeitas, as perplexidades, os 
avanços e recuos da argumentação, estiveram lá. O que fize-
mos foi simplesmente passar ao português corrente o duplo 
e para nós irresolúvel mistério da linguagem e do pensamen-
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to daquele tempo. Se o resultado é coerente agora, também 
o seria na altura porque, ao final, almocreves somos e pela 
estrada andamos. Todos, tanto os sábios como os ignorantes. 
(SARAMAGO, 2009, p. 46,47; grifos nossos).

Dessa forma, o narrador/autor fundamenta a verossimilhança 
necessária ao seu romance. Movimenta-se entre história e estó-
ria, contextualizando culturas e comportamentos, e permitindo 
ao leitor que, embora consciente de estar num ambiente ficcional, 
entenda o texto como “verdade”. Nesse sentido, afirma SEIXO:

José Saramago não faz história, faz romance; embora a histó-
ria seja o “outro” gênero de sedução na sua obra, o que não 
impede que seus textos tenham uma credibilidade acima ou 
não da verdade histórica. (1986, p. 24).

Essa errância que atinge não apenas a personagem Caim mas 
o próprio narrador é essencial neste romance, de modo que a al-
ternância entre pontos de vista é a constante. Desta forma, o nar-
rador não se limita apenas a ser o emissor da instância produtora 
do enunciado, mas se torna cada vez mais presente no cenário 
narrativo. É a presença do sujeito da enunciação no enunciado, 
ora visível ora invisível aos outros personagens. Quando invisível, 
passeia pela cena, penetra em todos os lugares e ainda convida o 
leitor a acompanhá-lo nestas incursões. 

Dessa forma, o narrador de Caim modifica o narrador bíblico 
por meio da paródia, da ironia, e de um novo conceito de errância, 
que retoma e amplifica, à luz do contemporâneo, uma outra er-
rância que já estava na versão original. Enquanto na versão bíblica 
apenas o personagem Caim era um ser errante, aqui o próprio 
narrador é um ser sem lugar definido no seu discurso, que busca, 
juntamente com Caim, o seu lugar.

Muitas vezes, as vozes de narrador e personagem confundem-
-se: “Mas, ao mesmo tempo, um outro caim que não era ele ob-
servava o quadro com curiosidade” (SARAMAGO, 2009, p.60). 
O narrador coloca-se, de um lado, como um mero expectador, 
mas, por outro, introduz a possibilidade interpretativa de um du-
plo Caim: ele mesmo e seus outros: o autor e leitor.
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O narrador até mesmo lança mão de discurso indireto livre, 
para misturar sua ideologia à do personagem: “... e, pela primeira 
vez, perguntou-se quem seria a impertinente personagem, Talvez 
fosse o senhor, muito capaz disso é ele, com aquele gosto de apa-
recer de repente em qualquer parte...” (SARAMAGO, 2009, pag. 
75).

Sobre essa indefinição do que é voz do narrador ou do perso-
nagem, chama a atenção o próprio autor implícito, quando, num 
evidente exercício de metalinguagem, abdica da intermediação do 
narrador e, dirigindo-se diretamente ao leitor, comenta o próprio 
texto:

Tudo acaba, porém, tudo tem o seu termo, uma túnica lavada 
cobriu a nudez do homem, é hora, palavra sobre todas ana-
crónica nesta bíblica histórica, se der conduzido à presença da 
dona do palácio, que lhe dará destino (SARAMAGO, 2009, 
p.55).

Por meio das várias perspectivas, o narrador objetiva conferir 
ao texto um olhar múltiplo a fim de que o leitor acredite na sua 
isenção e autenticidade. Em certo momento, Caim ouve que “o 
erro é crer que a culpa terá de ser entendida da mesma maneira por 
deus e pelos homens” (SARAMAGO, 2009, p. 158).

Mas a multiplicação e a errância entre linhas narrativas se in-
tensifica, também, com a utilização de outras histórias bíblicas, 
narrativas que são incorporadas à história de Caim, como se dela 
fizessem parte. Na história bíblica, a vida de Caim termina na terra 
de Nod. Em Saramago, vai além: Caim, após o momento da saída 
da terra de Nod, começa a viajar no tempo e no espaço, perpas-
sando por diversas histórias bíblicas: de Abraão, de Josué, da Torre 
de Babel, de Sodoma e Gomorra, de Moisés e de Noé. Além disso, 
Caim, no ínterim das viagens, volta a Nod e conta a Lilith suas 
experiências, inserindo, assim, outra narrativa dentro da história, 
num processo que TODOROV (1976) denomina encaixe, em que 
o personagem principal – Caim – tem uma história para contar. 
Tem-se, nesse momento, uma narrativa dentro de outra, criando 
uma perspectiva labiríntica. 

A intertextualidade e a multiplicação de fios narrativos, com 
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histórias dentro da história numa espécie de Mil e Uma Noites da 
era contemporânea, configuram uma narrativa que oscila e se dis-
semina em várias direções, materializando a errância no plano dis-
cursivo.

Era como se existisse uma fronteira, um traço a separar dois 
países, ou dois tempos, disse Caim sem consciência de havê-
-lo dito, o mesmo que se alguém o estivesse pensando em seu 
lugar (...) poderia mesmo dizer-se que esta, de certo modo, é 
a sua primeira viagem ao estrangeiro (...) A não ser, diz a voz 
que fala pela boca de Caim, que o tempo seja outro (...). Então 
estamos no futuro, perguntamos nós, é que temos visto por aí 
uns filmes que tratam do assunto, e uns livros também. Sim, 
essa é a fórmula comum para explicar algo como aqui parece 
ter sucedido, o futuro, dizemos nós, e respiramos tranquilos, 
já lhe pusemos o rótulo, a etiqueta, mas, em nossa opinião, 
entender-nos-íamos melhor se lhe chamássemos outro pre-
sente, porque a terra é a mesma, sim, mas os presentes dela 
vão variando, uns são presentes passados, outros presentes 
por vir, é simples, qualquer pessoa perceberá. (SARAMAGO, 
2009, p. 76,77). 

O primeiro aspecto relevante a considerar do texto referido é a 
questão do tempo e do espaço, que tem seu conceito questionado 
ao longo da narrativa. Nada mais é certo; não se sabe se Caim 
mudou de lugar ou de tempo, e até mesmo o futuro e o passado 
recebem o nome de “presente passado” e “presente por vir”. Mais 
adiante, o narrador afirma que Caim vai “a outro presente futuro 
neste mesmo lugar” (SARAMAGO, 2009, p. 87), e que “isso deve 
ser chamado de outro presente, pois o que havia sido futuro ti-
nha deixado de o ser, o amanhã era agora” (SARAMAGO, 2009, 
p.127).

Outra questão importante é, mais uma vez, a presença ativa 
e direta do narrador na história, por meio da terminação verbal 
(“estamos”, “perguntamos”, “temos”, “chamássemos” etc). O 
narrador contemporâneo está “bem informado” sobre as ques-
tões de tempo, e pode ajudar o leitor no esclarecimento dos fatos. 
Ele mesmo orienta, inclusive, a mudança dos conceitos de tempo 
presente. Afinal, Caim fala sem ter consciência, como se alguém 
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pensasse em seu lugar: “diz a voz que fala pela boca de Caim (...)”.  
O primeiro lugar para onde Caim é “transportado” é a história 

de Abraão, no momento do sacrifício do seu filho Isaac. O nar-
rador coloca-se contra o sacrifício que o pai fez ao próprio filho: 
“o senhor não é pessoa em que se possa confiar”; “o desnaturado 
pai”; a história vai sendo contada numa gradação, até que o narra-
dor assume seu ponto de vista de forma mais direta:

Quer dizer, além de tão filho da puta como o senhor, Abraão 
era um refinado mentiroso, pronto a enganar qualquer um 
com a sua língua bífida, que, neste caso, segundo o dicionário 
privado do narrador desta história, significa traiçoeira, pérfi-
da, aleivosa, desleal e outras lindezas semelhantes. (SARA-
MAGO, 2009, p. 79)

O narrador interfere sobremaneira na história, uma vez que 
coloca Caim como o salvador de Isaac, e não um anjo, como a 
história bíblica nos mostra. Caim se apresenta como um anjo, pois 
quem deveria salvar Isaac atrasou-se. Nesse momento, o narrador 
desconstrói até mesmo ditos populares: 

Vale mais tarde do que nunca, respondeu o anjo com pro-
sápia, como se tivesse acabado de anunciar uma verdade 
primeira, Enganas-te, nunca não é o contrário de tarde, o 
contrário de tarde é demasiado tarde, responde-lhe Caim. 
(SARAMAGO, 2009, p. 81).

O próprio Isaac, que na história oficial nada questiona, desta 
vez é possuidor de uma voz crítica a respeito do que aconteceu:

E que senhor é esse que ordena a um pai que mate o seu 
próprio filho, (...) E se esse senhor tivesse um filho, também 
o mandaria matar, perguntou Isaac (...) Queres dizer que o 
senhor enlouquece as pessoas (...) (SARAMAGO, 2009, p. 82)

E, mais uma vez, as vozes do narrador e dos personagens se 
confundem:
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A questão é sermos governados por um senhor como este, 
tão cruel como baal, que devora os seus filhos, Onde foi que 
ouviste esse nome, A gente sonha, pai. Estou a sonhar, disse 
também Caim quando abriu os olhos. (SARAMAGO, 2009, 
p. 83)

Como num passe de mágica, Caim é transportado de um lugar 
para outro, em cima de um jumento. Simbolicamente, a raiz he-
braica da palavra jumento (hamor) tem relação com o conceito de 
matéria. Ou seja, “montar um jumento significa dominar a depen-
dência da matéria.” (MIRANDA, 2001). Mais uma vez, percebe-se 
a paródia e a ironia do texto saramaguiano, pois justamente o que 
Caim não possui é o domínio da matéria, do tempo e do espaço. O 
jumento também traz consigo o símbolo da humildade, da ausên-
cia de poder. Ironicamente, o narrador desloca Caim, evidencian-
do a construção de um outro tempo-espaço pela narrativa: 

Outro presente, disse. Pareceu-lhe que este devia ser mais an-
tigo que o anterior, aquele em que havia salvo a vida ao rapa-
zito chamado Isaac, e isto mostrava que tanto poderia avançar 
como voltar atrás no tempo, e não por vontade própria, pois, 
para falar francamente, sentia-se como alguém que mais ou 
menos, só mais ou menos, sabe onde está, mas não aonde se 
dirige. (SAMARAGO, 2009, p. 83)

Caim desloca-se para outro tempo/lugar, não sabe onde se en-
contra, nem quanto tempo ficará neste lugar, e muito menos pra 
onde irá depois. O poder dos itinerários está no conhecimento 
do jumento: “O jumento pisa firme, parece ele que sabe aonde se 
dirige, como se seguisse um rasto” (SARAMAGO, 2009, p. 122). 
Essa ausência de controle por parte de Caim reflete-se também no 
nível do discurso: “começou a dizer caim, mas a frase ficou-lhe no 
ar, suspensa (SARAMAGO, 2009, p. 159), ou ainda: “ao contrário 
do que costuma dizer-se, o futuro já está escrito, o que nós não 
sabemos é ler-lhe a página, disse caim enquanto perguntava a si 
mesmo aonde teria ido buscar a revolucionária ideia” (SARAMA-
GO, 2009, p. 128). 

GOMES (1993) classifica esse tipo de personagem como um 
“herói da busca”, um dinamismo que revelará a oposição entre 
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seus desejos e a realidade que o cerca. O deslocamento e a errân-
cia do herói fazem os conceitos de espaço e tempo se alterarem 
profundamente.

A errância estende-se, também, ao narrador, pois este não se 
limita apenas a conduzir a história, mas também busca um sentido 
para sua existência, conforme Gomes aponta:

O narrar é a aventura errante, a que as vozes se entregam, no 
afã de encontrar o próprio lugar no mundo. Com isso, toda a 
massa do romance ganha intenso dinamismo, pois os elemen-
tos estruturais tornam-se mais elásticos, de modo a permitir 
o livre movimento dessa entidade (...).  Pode-se dizer que, 
no romance português contemporâneo, os narradores estão 
sempre em busca” (1993, p. 123)

A errância do narrador permite a exposição da face múltipla 
do real histórico e do ficcional, pela via do cruzamento de suas 
variadas posturas. De cada posicionamento nasce uma nova pers-
pectiva abolindo qualquer tipo de fixidez.

Said considera a errância como uma transgressão ao senso 
geográfico, o que ocasiona uma descontinuidade que implica a 
impossibilidade de “correspondência, congruência, continuidade 
e reconciliação entre diferentes áreas da experiência” (2003, p. 
214). Por isso, Caim torna-se um ser que vive de momentos, sem 
relações interdependentes de experiência concreta. Isso reflete a 
vivência do homem contemporâneo, um homem fragmentado e 
errante em suas experiências.

A errância do narrador, juntamente com a do personagem 
Caim, fica evidenciada, também, em alguns momentos como 
na passagem pelo episódio de Abraão e pela Torre de Babel. É 
mais uma oportunidade para o narrador destilar seu veneno sobre 
Deus, afirmando que Deus puniu os homens que construíam a 
torre porque é um deus ciumento, que não suporta ver ninguém 
feliz. Mas o narrador não se satisfaz apenas com a negação das 
verdades bíblicas. Nega, também, a história e a ciência, como se 
tudo devesse ser questionado:

Muitos anos depois se dirá que caiu ali um meteorito, um 
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corpo celeste, dos muitos que vagueiam pelo espaço, mas não 
é verdade, foi a torre de babel, que o orgulho do senhor não 
conseguiu que terminássemos. (SARAMAGO, 2009, p.88)

Observe-se, no trecho citado, ao mesmo tempo que o narrador 
questiona as versões bíblica e histórica, coloca-se como copartici-
pante da construção da torre (“que terminássemos”). Ele se inclui 
como parte de uma humanidade que tem problemas com Deus: 
“A história dos homens é a história dos seus desentendimentos 
com deus, nem ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a 
ele” (SARAMAGO, 2009, p. 88).

A viagem seguinte leva Caim a um novo encontro com Abraão, 
mas num passado anterior ao sacrifício de Isaac. Ironicamente, o 
narrador afirma que “estava escrito nas tábuas do destino” (SA-
RAMAGO, 2009, p. 89), e que isso aconteceu porque “o jogo dos 
presentes alternativos havia manipulado o tempo uma vez mais” 
(SARAMAGO, 2009, p.89), numa tentativa – infrutífera – de sair 
de cena e tirar sua responsabilidade dos acontecimentos narrados.

Nesse encontro, Caim tenta esconder sua identidade, mas o 
narrador só conta isso posteriormente: “Não foi dito na altura 
própria que Caim, antes e entrar na tenda, havia feito descer para 
os olhos a fímbria do turbante a fim de esconder a marca à curiosi-
dade dos presentes” (SARAMAGO, 2009, p. 91). Deus estava pre-
sente, materializado num homem, mas não denunciou a verdadeira 
identidade de Caim, pois “tinha uma preocupação mais urgente” e 
“tinha vindo cá abaixo para tirar a questão a limpo”. (SARAMA-
GO, 2009, p. 92). Dessa forma, o narrador iguala as vozes de Deus 
e Caim, pois Deus possui aqui características humanas não só no 
aspecto físico, como moral, uma vez que possui “consciência flexí-
vel” (SARAMAGO, 2009, p. 149) e sentia “comichão na ponta dos 
dedos que era sinal de impaciência grave” (SARAMAGO, 2009, p. 
154). Deus precisa vir à terra para dar satisfação aos homens. Em 
outro momento da narrativa, Deus “vinha a trabalho, sem os luxos 
vestimentários com que reduzia à obediência imediata aqueles a 
quem pretendia impressionar sem ter que recorrer à dialéctica di-
vina” (SARAMAGO, 2009, p. 148).

Caim ainda passará pelas histórias de Sodoma e Gomorra, Jo-
sué e Moisés. É importante observar que todas essas narrativas são 
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parodiadas, reinterpretadas, e o narrador dá a elas um novo tom, 
questionando as verdades estabelecidas, mas sem buscar respostas, 
pois o objetivo é problematizar o texto, ou seja, buscar os sentidos 
que não estão evidentes.

Segundo Bakhtin (1998), o romance é a representação de uma 
pessoa que fala, o herói. Mas não um herói épico, cuja imagem se 
forma através de suas ações íntegras; o herói é um ser pensante, e 
o pensamento é expresso pela palavra. Caim expressa a inadequa-
ção do herói, e sua palavra nasce da busca. O narrador o coloca em 
situação de limiar, de questionamentos.

Simultaneamente, o próprio narrador de Caim também não se 
adéqua à estrutura da narrativa tradicional, por isso também está 
em constante busca, em uma eterna errância: 

Por motivos que não está nas nossas mãos dilucidar, simples 
repetidores de histórias que somos, passando continuamen-
te da credulidade mais ingênua ao cepticismo mais resoluto 
(...) sucederam-se com incrível rapidez as suas já conhecidas 
mudanças de presente, surgindo do nada e precipitando-se 
no nada em forma de imagens soltas, desconexas, sem conti-
nuidade nem relação entre elas. (SARAMAGO, 2009, p. 102)

Não se contentando em manifestar sua ideologia pela voz de 
Caim, o narrador o faz através de muitas outras vozes. Na viagem 
de Caim a Jericó, este acompanhará o exército na derrubada dos 
muros da cidade. Quando o povo aguardava a voz de Deus por 
meio de seu líder, Josué, lemos: “Após uma espera que a todos 
pareceu excessiva” (SARAMAGO, 2009, p. 110). Ora, não houve 
manifestação direta do povo clamando por rapidez; o narrador 
achava aquela espera inútil. Em seguida, após essa impaciência re-
velada, o narrador afirma que “Contrariando o mais legítimo cep-
ticismo, assim aconteceu” (SARAMAGO, 2009, p.111).

Nesse momento, Deus assume o comando da narrativa e con-
ta a Josué o que aconteceu na sua relação com Caim. Mostrando 
a sua perspectiva da história, perde sua divindade, pois, além de 
narrar as dificuldades de seu “trabalho” como Deus, admite suas 
limitações e coloca-se como humano: “Farei o possível, já que o 
impossível não se pode” (SARAMAGO, 2009, p.119).  
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Na viagem seguinte, mais uma vez outros personagens assu-
mem a narrativa: os anjos encontram Caim e contam a ele sobre 
a vida de Jó e tudo o que acontecerá a ele, assumindo a mesma 
errância de Caim e do próprio narrador, que, como seres errantes, 
viajam pelas histórias.

Finalmente, a última etapa da viagem de Caim é a Arca de 
Noé. Ao estarem todos na arca à espera do dilúvio, aparece um 
unicórnio, e eis que a narrativa assume seu caráter fantástico, que é 
o limite máximo da inversão paródica dos fatos, ressaltando todo 
o aspecto imaginário dos acontecimentos. O narrador, assim, as-
sume seu descomprometimento com o que realmente aconteceu, 
e valoriza o que a imaginação poderia ter produzido. Em várias 
situações Caim reflete esse pensamento: “já basta que a mente hu-
mana crie e recrie aquilo em que obscuramente se acredita” (SA-
RAMAGO, 2009, p. 156) e “toda operação é obra da mente, mas 
como se pensasse um só homem com o seu único cérebro e a sua 
única vontade.” (SARAMAGO, 2009, p. 162).

Um a um, Caim joga ao mar todos os tripulantes da arca, a 
saber, a família de Noé. Mas o narrador mantém o mistério, rela-
tando que houve o “sumiço” dos personagens. Critica as pessoas 
que “falam ligeiramente sobre o futuro, como se o tivessem na 
mão, como se estivesse em seu poder afastá-lo de acordo com as 
conveniências e necessidades de cada momento” (SARAMAGO, 
2009, p. 168). É uma afirmação irônica, pois o próprio narrador 
faz isso o tempo todo, inclusive nessa situação da arca: “Não sabe, 
o pobre, que o seu fim está perto, que uma rasteira o precipitará 
no vácuo sem colete salva-vidas” (SARAMAGO, 2009, p. 168). 

Nesse momento, há um retorno à história de Abel. Primeiro, 
porque o narrador afirma que Caim matou os familiares pela mes-
ma razão que o fez matar Abel: para matar Deus. Mas o retorno 
não é só temático; o discurso se repete: Noé pergunta onde está 
sua esposa, ao que Caim responde: “E era eu o guarda-costa da 
tua mulher” (SARAMAGO, 2009, p. 170). Caim utilizou o mesmo 
discurso quando foi questionado por Deus a respeito de seu irmão 
Abel.

Caim só não matou Noé, mas este, por desespero de não ter 
como continuar a espécie humana, pois toda sua família morre-
ra, atira-se ao mar. Noé, já querendo acabar com a própria vida, 
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mas preocupado com o julgamento de Deus, ouve de Caim: “Vai 
tranquilo, de deus encarrego-me eu” (SARAMAGO, 2009, p. 171).

Chega o diálogo final da narrativa. Realmente, Deus não gosta 
do que vê, sente-se contrariado por Caim ter destruído seu projeto 
de povoar a terra novamente. Caim dá a cartada final: “Teria que 
chegar o dia em que alguém te colocaria perante a tua verdadeira 
face” (SARAMAGO, 2009, p. 172). As vozes de Deus e Caim co-
meçam uma interminável discussão:

A resposta de deus não chegou a ser ouvida, também a fala 
seguinte de Caim se perdeu, o mais natural é que tenham ar-
gumentado um contra o outro uma vez e muitas, a única coisa 
que se sabe de ciência certa é que continuaram a discutir e que 
a discutir estão ainda. (SARAMAGO, 2009, p. 172) 

Eis aí o verdadeiro diálogo, como entende Bakhtin, que é con-
fronto e não harmonia, tensão entre forças divergentes que man-
tém viva a interação e não podem ser concluídas numa síntese 
final: “ser significa comunicar-se dialogicamente. Quando termina 
o diálogo, tudo termina” (STAM, 1992, p. 72). 

Porém, a última frase da narrativa é paradoxal: “A história 
acabou, não haverá nada mais que contar” (SARAMAGO, 2009, 
p.172). O narrador, por um lado, cessou sua fala, mas, ao mesmo 
tempo, essa narrativa ainda ecoa, pois o desentendimento de Caim 
com Deus é o mesmo desentendimento de toda a humanidade. A 
história acabou, mas todo o restante continua, sem a necessidade 
de que mais nada seja contado. O inacabamento fica como marca 
de Caim, o que se prenuncia na última frase - “Abel ainda fala”-, 
que estava já em semente na epígrafe.

CONCLUSÃO

Tentamos elucidar, neste trabalho, o diálogo existente entre a 
narrativa bíblica referente à história de Caim e a obra contemporâ-
nea de Saramago a respeito do mesmo tema.   Nosso objetivo não 
é o de esgotar as possibilidades de estudo do narrador das duas 
histórias a respeito do personagem Caim, bem como do ponto de 
vista narrativo nessas histórias. Mesmo porque, nenhuma análise 
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é conclusiva quando se trata de duas narrativas tão complexas: o 
texto bíblico e o texto de um escritor tão multifacetado quanto 
Saramago.

Vimos que o elo comum entre ambas as narrativas – o Caim 
bíblico e o de Saramago – é o sinal de errância que, imposto por 
Deus e assumido por Caim, dissemina-se por todos os planos do 
romance de Saramago, atingindo o narrador, os personagens e os 
planos discursivos de narrativas dentro de outras, numa estrutura 
em abismo.

Esse ponto, no nível discursivo, é o reflexo de uma questão 
interessante no plano temático, que diz respeito ao sinal que Deus 
colocou na testa de Caim: a marca da errância, destino ao qual 
Caim se subordina. A marca que Caim recebe em sua testa perde a 
significação de punição e ganha um duplo sentido: castigo e pro-
teção. Esse é o verdadeiro sentido da errância: um sinal que é bom 
e mau ao mesmo tempo, que descaracteriza um destino único para 
o personagem.

Esse sinal, mais do que uma “vantagem”, é um sinal da própria 
errância a que Caim foi submetido. Não seria aceito entre os bons, 
mas também seria perseguido pelos maus. Como não poderia ser 
morto, não haveria meios de fugir desse destino. Seria obrigado a 
conviver com esse exílio para sempre.

Saramago, ao utilizar-se da narrativa bíblica como texto ma-
triz para sua obra, o faz por meio da paródia. Mas a paródia não 
ocorre, necessariamente, por inversão; ela pode apresentar-se por 
paralelismo, como foi o caso deste romance.

Macroestruturalmente, o escritor português inverte a temática 
da obra, na medida em que, além de trazer para o texto um Caim 
questionador dos imperativos divinos, rebaixa Deus à posição de 
ser humano, repleto de falhas e dúvidas. O narrador dirige o olhar 
debochado de quem trata Deus e sua história com a distância e a 
proximidade que nunca são pautadas pela reverência. O narrador 
convoca o personagem para negá-lo e reconstruí-lo. Do estado 
de perfeita placidez de quem contempla o espetáculo do mundo, 
leva-o a uma tentativa de aprendizagem pela participação. 

No nível da microestrutura, a paródia se dá tanto por parale-
lismo, quanto por inversão. No primeiro caso, Saramago dá conti-
nuidade à errância presente na narrativa bíblica, porém, de forma 
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amplificada: em primeiro lugar, Caim materializa sua errância via-
jando no tempo e no espaço pelas mãos no narrador; além disso, 
o próprio narrador é errante, deslizando pelos espaços narrativos 
e cedendo sua voz aos personagens da obra. No segundo caso, é a 
inversão que conduz a interpretação paródica da narrativa bíblica 
de Caim na medida em que rebaixa pelo riso e pela irreverência 
profana a seriedade sagrada do texto original.

Os dois textos fazem, portanto, um diálogo, de acordo com 
a perspectiva bakhtiniana. Superfícies textuais cruzam-se, ou seja, 
dialogam entre si. As relações dialógicas criam uma tensão entre 
enunciados, e não a harmonia a se geralmente se associa a pala-
vra diálogo. Isso abre espaço para que diversas vozes emanem no 
enunciado: “(...) aqui a palavra tem duplo sentido, voltando para 
o objeto do discurso enquanto palavra comum e para um outro 
discurso, o discurso de um outro” (BAKHTIN, 1998, p. 185).

Portanto, percebe-se um forte diálogo entre o narrador do epi-
sódio bíblico e o romance de Saramago, por meio das mutações 
trazidas pela paródia e pela errância já presente no texto original, 
mas que o romance intensificou por meio dos pontos de vista do 
narrador, o que lá não ocorria.  

Essa característica vai ao encontro da tendência contemporâ-
nea da narrativa portuguesa, ao transformar a estrutura interna do 
romance. A modernidade gerou um homem fragmentado, e só a 
linguagem pode traduzir o sonho de totalidade do homem. Por isso, 
o narrador deixa de ser um ente que apenas conta uma história; 
assume a condição de alguém que está numa eterna busca discur-
siva: “O romance transforma-se num palco de busca, de procura, 
sem que necessariamente aponte para o término dela” (GOMES, 
1993, p. 121). O diferente registro narrativo do texto de Saramago 
faz desenrolar o romance como a aventura do herói que, em vez de 
transformar, deforma o texto, ou melhor, busca, sem encontrar, a sua 
forma.

O narrador deixa de ser apenas o mediador da narrativa ou o 
emissor da enunciação para marcar sua presença no enunciado. Sua 
voz reflete a ideologia autoral e se mistura às outras vozes discur-
sivas, e sua errância materializa-se na sua perda da onisciência por 
meio da multiplicidade de pontos de vista e de versões dos fatos 
narrados.
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Sua renúncia da visão onisciente não é aleatória; ele prefere, mui-
tas vezes, camuflar seu ponto de vista e se colocar apenas como 
testemunha dos acontecimentos. Dessa forma, coloca-se no mesmo 
nível dos outros personagens, modificando a hierarquização tradi-
cional do romance. Outras vezes, ainda, assume a voz autoral em 
diálogos com o leitor. E é a contínua mudança de pontos de vista 
que o destitui de sua aparente onisciência, à semelhança do que faz 
com a divindade.     

O narrador, colocando a narração na boca de personagens mar-
ginalizados, como Caim, utiliza-se da oralidade, pois esta é a grande 
materialização da autonomia do discurso em relação à linguagem 
oficial, muitas vezes repressora. Saramago é “senhor da alquimia 
verbal; ainda que preocupado com o discurso crítico, persegue o 
fazer estético da recriação da linguagem, e é nesse espaço que reside 
sua força maior de invenção” (FERNANDES, 2003, p. 170). 

Esse “movimento” é a base de toda construção de Caim, texto 
que, conforme podemos constatar, configura-se como uma espé-
cie de metáfora da busca, por materializar a errância em que o ho-
mem contemporâneo vive. Segundo SEIXO, “o percurso físico da 
aventura e na deambulação anímica do herói problemático que se 
figuram, no plano do significante, pela travessia de um processo de 
transformação que é no fundo a natureza elementar e geral de todo 
o romanesco” (1986, p. 21).

Talvez isso explique a rejeição das obras de Saramago. A “narra-
tiva errante”, que muda o pacto de leitura com o texto, e a paródia de 
um texto sacralizado pela cultura causam um grande estranhamento 
no leitor, que a essa obra não consegue ficar indiferente. Por meio da 
ironia e de expressões grosseiras, Saramago põe o dedo nas grandes 
feridas da alma humana. Pelo romance, Saramago busca a estética 
dos choques, que se instauram para nos jogar no campo das incer-
tezas. É o que Adorno (2003) denomina “perturbação”: a arte não 
chega a nós de forma harmoniosa, pois reflete o desencantamento 
do mundo. 

Talvez o melhor conceito que justifique a riqueza da obra de 
Saramago seja o de Ernesto Sábato, para quem “a literatura não é 
um passatempo, nem uma evasão, mas uma maneira – talvez a mais 
complexa e profunda – de examinar a condição humana” (2003, p. 
13).
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REDES DE ESTEREÓTIPO: UM BRASIL DE 
TELENOVELA NA LITERATURA PORTUGUESA DO 

SÉCULO XXI.

Paulo Ricardo Kralik Angelini1

Este artigo faz parte de minha pesquisa intitulada “O Brasil 
dos outros: referências de Brasil na narrativa portuguesa do século 
XXI”, uma investigação que assumi há cerca de quatro anos, no ní-
vel da Iniciação Científica, com bolsistas da graduação, e que teve 
seu ápice em 2016, em caráter de projeto de pós-doutorado, com 
bolsa CAPES, realizado no Centro de Estudos Comparatistas, da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com supervisão 
de Helena Carvalhão Buescu. Por ter um caráter amplo, são várias 
as direções possíveis de análise destes dados. Há, por exemplo, 
a ratificação de que a visão que Portugal tem do Brasil é extrava-
gante, como já suspeitava o pensador Eduardo Lourenço, em seu 
texto “Uma língua, dois discursos”, datado de 1989 e publicado 
na obra A Nau de Ícaro. Uma imagem que, com raras exceções, 
alia terra fértil, clima abrasador, litoral paradisíaco num cenário 
de sensualidade e exotismo. Há outros dados, ainda, possíveis de 
análise dentro da investigação, a saber: Quem é o imigrante brasi-
leiro retratado nas narrativas?; o imagotipo do Eldorado e o Brasil 
como espaço de destino/fuga; a religião; o diálogo com a literatura 
brasileira, com a música brasileira etc.

Eduardo Lourenço, aliás, é um dos mais profícuos proble-
matizadores deste laço (o autor chama de não laço) entre Brasil e 
Portugal. Percebe o pensador, grosso modo, um apagamento siste-
mático de Portugal no Brasil por conta de uma dissemetria entre as 
duas nações, ou seja, um gigantismo versus uma pequenez. Desta 
maneira, o interessante argumento de Eduardo Lourenço é o de 
que o Brasil, de certa forma, reciclou o seu fundo originário, co-
metendo, a olhos vistos, um parricídio permanente. E eu cito: “Essa 
grande nação complexa e simples vive-se, no cotidiano, nos so-

1 Professor adjunto da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, com pós-doutoramento na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa.
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nhos, nas legítimas ambições planetárias, como uma nação sem 
pai” (LOURENÇO, 2001, p.147). Já do ponto de vista português, 
de acordo com o pensador, o Brasil ocupa um lugar de destaque 
no imaginário, quase uma pequena obsessão, muitas vezes a servir 
de justificativa simbólica de seu passado mítico: o Brasil gigante 
em si mesmo como fruto de um Portugal uma vez Império. 

O argumento de Lourenço pode ser percebido a partir da pro-
lixidade de romances portugueses que fazem alusão, de alguma 
forma, ao Brasil. Um exame minucioso apresenta uma série de 
referências ao Brasil nestas narrativas. Nosso projeto já possui da-
dos encontrados em mais de 120 obras, dos mais distintos autores. 
Mais de 120 textos em que o Brasil, com maior ou menor protago-
nismo, surge desenhado em suas páginas.

Não é objetivo deste trabalho o debate de questões preceden-
tes a respeito desta massiva recorrência do Brasil nas novas nar-
rativas portuguesas. Entretanto, impossível não elencar algumas 
considerações irrefutáveis, como a grande presença de imigrantes 
brasileiros em Portugal, o que, proporcionalmente, tendo em vista 
o número reduzido populacional português, acarreta uma espécie 
de presença incómoda, para usarmos uma expressão minimamen-
te problematizadora, em especial desde os anos 90, quando ocorre 
uma ruptura no perfil do imigrante brasileiro, que deixa de perten-
cer a uma classe sócio-cultural mais elevada.

Um outro fator, que é o foco deste trabalho, talvez seja um 
dos eixos que alimenta todas as outras referências encontradas: a 
massiva participação de produtos televisivos brasileiros na mídia 
portuguesa, desde os anos 70, e consequentemente, as anotações 
literárias que trazem referências a esses produtos. Um capítulo à 
parte é a reiterada presença do produto de exportação de maior 
sucesso do Brasil: as telenovelas. 

O esquematismo da estrutura novelística parece bastante ade-
quado para um público estrangeiro curioso por conhecer, sem 
muito esforço, as peculiaridades de um país como o Brasil. As te-
lenovelas apresentam, frequentemente, um texto simples, formu-
laico, redundante ainda que redutor, explicativo, com imagens de 
forte apelo estético, que acabam por seduzir o espectador. Repleto 
de ganchos, o roteiro das novelas ganha o receptor pela curio-
sidade, fazendo-o permanecer assíduo à história. São narrativas 
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facilitadas e instantâneas, em geral com construção aberta, preocu-
padas com os níveis de audiência. Como afirma Artur da Távola, 
na obra A telenovela brasileira, “a natureza de meio urgente e ingente 
leva a tevê a construir sua linguagem de maneira imediatamente 
assimilável” (TÁVOLA, 1996, p.42). Távola resgata de Umberto 
Eco a expressão serviço estético, mas acaba por imputar à televisão 
duas expressões, que eu repito aqui: a estética da superficialidade ou a 
estética do descartável, quando refere que os elementos mais densos e 
obscuros são evitados para impedir a fuga do espectador.

Como produto midiático que (pretensamente) carrega as cores 
do Brasil, a exportação das novelas é dado a ser assinalado. Na dé-
cada de 1990, de acordo com Távola, mais de 130 países compra-
vam as novelas brasileiras (1996, p.95). Portugal, desde 1977, é um 
dos mais ávidos desses mercados. De acordo com Isabel Cunha, 
pesquisadora da Universidade de Coimbra, no texto “Ficção televi-
siva no prime time português e brasileiro”, entre 1980 e 1989 foram 
exibidas 37 novelas brasileiras e na década seguinte, 67 (CUNHA, 
2013, p.119). O crescimento espantoso tem relação direta ao boom 
mercadológico que foi a oficialização da exclusividade nos direi-
tos de transmissão das novelas, entre a TV SIC e a TV Globo. O 
acordo, assinado no início dos anos noventa, fez a nova emissora 
de TV portuguesa abocanhar quase toda a audiência, com picos 
de 85% no horário das telenovelas brasileiras. Segundo pesquisas, 
a média de tempo gasto frente à televisão, entre os portugueses, 
chegou a quase quatro horas diárias (CUNHA, 2013, p.119). 

Para contrapor estes números, apresento alguns dados da obra 
A tela Global, de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. Na França, na 
década de 1980, o tempo em frente à televisão era de 3h24. Lipo-
vetsky calcula que um espectador desta natureza ficaria por volta 
de 100 mil horas em frente à TV durante toda a sua vida, o que re-
presentaria ainda o equivalente a 11 anos ininterruptos assistindo 
à televisão. Um pouco mais se considerarmos, então, os números 
portugueses. E abro um parêntese para trazer, como caráter ilus-
trativo, um outro dado aterrador: segundo o IBOPE, com refe-
rência a 2013, o brasileiro dedica quase 6 horas em frente à TV. O 
que resulta, pela mesma lógica de Lipovetsky, a mais de 20 anos 
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ininterruptos em frente à telinha, no Brasil2.
Lipovetsky argumenta que a televisão é a consolidação de um 

lazer solitário e individual, em contrapartida com o cinema, por 
exemplo, para ficarmos com produtos visuais da era do espetáculo. 
Diz ele: “A televisão não permite que o Homo telespectator se desli-
gue, seja transportado a outro mundo. A atenção do telespectador 
é flutuante, distraída, mais ou menos indiferente” (LIPOVETSKY 
e SERROY, 2009, p. 210). Referindo-se a uma célebre participação 
do cineasta Jean-Luc Godard na premiação dos Cesar, Lipovetsky 
resgata a fala do realizador francês, que teria dito que no cinema 
o espectador levanta os olhos, enquanto que frente à TV, ele os 
abaixa (2009, p.211). O gesto simbólico que evidentemente revela 
uma dependência, ou ainda mais forte, uma subserviência, aponta 
para a quase hipnose que as cores, os sons, as imagens em edição 
sedutora provocam nos espectadores.     

É similar o que aborda Zygmunt Bauman em Comunidade. O 
sociólogo polonês afirma que a tecnologia proporciona um espe-
táculo compartilhado por milhões de pessoas nos mais remotos 
espaços. Para Bauman, “o indivíduo se acha plena e verdadeira-
mente na presença de uma força que é superior a ele e diante da 
qual se curva” (BAUMAN, 2003, p.63).

Esta força superior, com natureza quase hipnótica, ganhou há 
décadas, como já referido, o mercado lusitano. Até mesmo Edu-
ardo Lourenço já escreveu sobre a força da televisão brasileira em 
seu país, afirmando que: “Portugal absorve, dia e noite, há dezenas 
de anos, as demasiado célebres telenovelas da Rede Globo” (LOU-
RENÇO, 2001, p. 160). A este respeito, a historiadora Ana Silvia 
Scott revisita a relação Brasil e Portugal na obra Os portugueses, e 
coloca a telenovela Gabriela como a grande precursora dos produ-
tos midiáticos de sucesso em Portugal: “Gabriela, produzida pela 
Rede Globo, estreou em Portugal no ano de 1977, foi transmitida 
pela RTP1 (Rádio e Televisão de Portugal) e acabou por modificar 
comportamentos e rotinas dos portugueses” (SCOTT, 2010, p.17). 

A globalização, e pego emprestado a definição de Stuart Hall, 
que se refere a processos que cruzam as fronteiras nacionais, “inte-
grando e conectando comunidades e organizações em novas com-
2 Precisamente, assustadoras cinco horas e quarenta e cinco minutos, em média. 
Disponível em http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Brasileiros-
passam-mais-tempo-em-frente-a-TV.aspx 
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binações de espaço-tempo, numa experiência de realidade inter-
conectada” (HALL, 1999, p.79), promove uma homogeneização 
cultural. Stuart Hall toma emprestado o conceito de geometria do 
poder, cunhado por Doreen Massey, para falar sobre uma distribui-
ção desigual da globalização. No mundo da língua portuguesa, por 
exemplo, o Brasil ocupa espaço de poder e gigantismo frente a ou-
tras nações, sendo maior provedor do que receptor no que tange 
à indústria cultural. Eduardo Lourenço concorda, e ao comparar 
a produção audiovisual brasileira com a portuguesa, chega a uma 
conclusão: 

Os nossos filmes não conhecem qualquer sucesso no Brasil. 
Não é porque foneticamente o brasileiro médio os não com-
preende, mas, mais profundamente, porque o código cultural 
do Brasil contemporâneo se está a afastar, a uma velocidade 
extraordinária, do velho país europeu que Portugal é (LOU-
RENÇO, 2001, p.160).

 Lourenço corrobora com a tese de Hall ao perceber velocida-
des distintas num espaço-tempo. A partilha de um mesmo bem, 
de um mesmo serviço, de um mesmo produto para pessoas que 
estão em diferentes posições no espaço-tempo traz reações dis-
tintas a essas manufaturas. Portugueses e brasileiros, por exemplo, 
com suas distâncias geográficas e culturais, consomem as mesmas 
novelas, com poucos dias de atraso na exibição na Europa. Lem-
bremos o oposto do conceito de globalização, levantado por Gui-
bernau, que salienta que a intensidade e a rapidez deste processo 
provocam igualmente uma desintegração cultural (GUIBERNAU, 
1997, p.141). 

Pensemos o óbvio, mas que por vezes parece nos escapar: 
o consumo das telenovelas brasileiras não representa, apenas, a 
compra de um produto audiovisual produzido por uma determi-
nada rede gigantesca de entretenimento, mas sim o consumo de 
um modo de vida do brasileiro. Ou seja, ao assistir às telenove-
las, há décadas, feitas, em primeira análise, para o público inter-
no, portugueses sentem-se testemunhas do jeito que os brasileiros 
vivem, embutida aí uma ideologia advinda de um estilo de vida 
padronizado, pausterizado, estilizado. Acrescentemos a afirmação 
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de Montserrat Guibernau: “Eles (os outros) parecem agora muito 
familiares, reconhecemos seus rostos, mas pertencem, na maioria, 
ao mundo que vemos nas telas de televisão, nos filmes e jornais. 
São outros um tanto artificialmente criados e que não interagem 
conosco” (GUIBERNAU, 1997, p.143). Portanto, a dita brasilida-
de veiculada nas telenovelas é, na verdade, um pequeno escopo 
que não escapa de uma divulgação rentável de Brasil – aquele Bra-
sil que precisa ser consumido, em rede com uma série de produtos 
à venda, embutido aí o próprio modo de ser, e para quem não é, uma 
cartilha a ser seguida, imitada.   

Vamos a alguns exemplos, de caráter ilustrativo, de como a 
televisão brasileira acaba sendo referenciada nas narrativas. De 
modo geral, nos romances portugueses, há dois caminhos quando 
são citados elementos advindos das telenovelas brasileiras. Um é 
crítico e procura perceber a influência negativa que estes produ-
tos têm frente aos portugueses, seja porque a linguagem dita chula 
interfere na língua portuguesa – e aqui abro um parêntese para 
afirmar que há uma série de recorrências nos textos à forma como 
o português brasileiro corrompe, ou destrói a dita “língua mãe”, 
ou seja, um sem número de casos em que, de forma pejorativa, é 
retratada a linguagem do brasileiro – e um outro caminho, bastante 
recorrente, tem relação ao reforço da objetificação da mulher bra-
sileira e da vida exótica, digamos assim, do brasileiro.

Em Se eu fosse chão, de Nuno Camarneiro, a justificativa do per-
sonagem para a mulher que o abandonou passa pela televisão e 
pelos produtos da mídia: “Vê telenovelas até o cérebro te apodre-
cer, compra todas as revistas, viaja até à Índia, ao Brasil, à Austrá-
lia, és melhor do lado de lá?” (CAMARNEIRO, 2015, p.90). Em 
Madrugada Suja, de Miguel Sousa Tavares, um português em visita 
ao Brasil vê em quase tudo cenário de novela da Globo: “Olha as 
mulheres do Leblon, vestidas como numa telenovela, bebericando 
líquidos sobrevalorizados e comendo coisas pequenas e orgânicas. 
São muitas mulheres com muitas horas livres para passar nas es-
planadas de gastros-bares, tapas-bares, sushi-bares” (TAVARES, 
2013, p.106).

Em Transa Atlântica, de Monica Marques, uma crítica aos enre-
dos das novelas brasileiras, que seriam “um mundo fácil”, sem as-
saltos. A narradora complementa: “As novelas como retrato mais 
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do que imperfeito da sociedade brasileira. Lexotans. Não estão lá 
feios, nem perigosos, nem favelados. Só apartamentos na Vieira 
Souto (...) Todos os babacas filhinhos de papai, criados a tomar 
água de coco na mamadeira” (MARQUES, 2008, p.170). Em Le-
nin oil, de Pedro Rosa Mendes, outra crítica similar ao fantasioso 
mundo da Rede Globo: “nas telenovelas brasileiras as facturas são 
pagas a tempo (...); as telenovelas são outro país, nenhum roteirista 
da Globo tem autorização para suspender a linha” (MENDES, 
2006, p.49).

Artur da Távola poderia concordar com estes registros, quan-
do afirmou que a telenovela é um “intervalo na angústia, uma pau-
sa na ansiedade”, e é produzida como espaço destinado a uma 
“trégua existencial” (TÁVOLA, 1996, p 46). Mesmo quando pre-
tensamente reveste-se de uma denúncia ou crítica de caráter social, 
o texto mercadologicamente revisado pretende provocar uma sen-
sação de conhecimento e poder, mas sempre acatando uma lógica 
que não investe na criticidade plena, o que faria, por exemplo, que 
a televisão fosse desligada. 

Há uma passagem longa, mas que julgo relevante, na obra Ho-
mem de leis perdido nos trópicos procura senhora honesta, do escritor José 
Magalhães. O narrador, ao discutir dados de um estudo do BID 
(Banco interamericano de desenvolvimento), afirma que há uma 
transformação nos objetos de interesse televisivo e a família tradi-
cional brasileira estaria perdendo espaço: 

Rodrigo acreditava no poder enorme das novelas brasileiras. 
As protagonistas eram em 26% dos casos infiéis aos parcei-
ros. Essas ‘aulas’ virtuais certamente pesaram (...) no surto 
nacional de chifres (...). Coisa de prova mais fácil é o facto 
de os enredos das novelas estarem repletos de críticas e va-
lores tradicionais, incluindo protagonistas capazes de roubar, 
mentir, enganar e até matar para atingir o seu objetivo de ri-
queza a todo custo. A Globo trouxe para tela estilos de vida 
modernos e exemplos de emancipação feminina em novelas 
seguidas todas as noites por sessenta a oitenta milhões de es-
pectadores. (...). Ao lado do antigo modelo único de família – 
muito específica, pequena, atraente, branca, saudável, urbana, 
de classe média ou alta e consumista – surgem no século XXI, 
sem polêmica, personagens negros, famílias pobres, mães 
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solteiras e outros parceiros outrora improváveis ou vetados 
(MAGALHÃES, 2014, p.62).

A contrapor a percepção do narrador, vale lembrar: não sem 
polêmica. Uma rede de televisão que, por conta de sinalizações de 
audiência, precisa matar um casal de lésbicas, em novela do final 
dos anos 1990, ou enfrenta acirrada debate moral, vindo das alas 
conservadoras da sociedade, em especial dos grupos evangélicos, 
por conta de um ingênuo beijo gay, o primeiro exibido numa tele-
novela brasileira, em 2015, não pode ser considerada avant-garde. É 
o que afirma Maria Rita Kehl: “Para atingir um público tão extenso 
e diferenciado, a telenovela tem que corresponder à média da cha-
mada opinião pública e não pode romper com as expectativas do 
público (que ela mesma criou) para não perder audiência” (KEHL, 
s/d).

Contudo, o pensamento de muitos portugueses encaminha-se 
para uma quebra de paradigmas, ao menos na sociedade lusitana, 
graças às telenovelas brasileiras. Esta é a opinião do escritor José 
Luís Peixoto, em entrevista para este Projeto:

Eu tenho uma memória muito viva do impacto que estas te-
lenovelas tinham e do quanto elas eram revolucionárias sob o 
ponto de vista social; o quanto as pessoas às vezes se surpre-
endiam com certos comportamentos, e do quanto isso tam-
bém abriu cabeças mesmo em Portugal. Sabemos que muitas 
dessas telenovelas, às vezes, também o faziam no Brasil. Mas 
em Portugal elas tiveram um impacto muito grande. E eu 
acho que, nestes primeiros anos, esta era a principal referên-
cia, em um nível mais popular (PEIXOTO, 2016).

Já em Deus-Dará, um dos personagens de Alexandra Lucas 
Coelho, brasileiro e acadêmico, reforça o envolvimento explícito 
da Rede Globo – “o grande dopping do Brasil” (COELHO, 2016, 
p.225) – em momentos políticos conservadores, como a participa-
ção civil na ditadura: “como que esse país engoliu os milicos junto 
com o suco doce da Globo” (COELHO, 2016, p. 39).

Entretanto, há outra linha menos crítica, e muito mais fre-
quente, nas referências televisivas, e que aponta para o fascínio 
pelas atrizes nacionais, num reforço à imagem sexual da mulher 
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brasileira. Também na obra de José Magalhães, uma personagem 
sexualiza uma ninfeta que “era a carinha chapada da Juliana Paes” 
(MAGALHÃES, 2012, p.189). Em Transa atlântica, a narradora não 
disfarça um certo arrebatamento com as atrizes brasileiras, e afir-
ma que “pessoas normais sonham com a Camila Pitanga todas as 
noites, vestida de oncinha, mas têm vidas normais” (MARQUES, 
2008, p.29). Em outra passagem, outra atriz: “E havia a Luana Pio-
vani nua na capa de uma revista do Miguel, mesmo na mesa-de-ca-
beceira” (MARQUES, 2008, p.32). A certa altura, o texto debate o 
fetiche brasileiro na exploração da imagem das atrizes na televisão, 
e os tantos produtos em torno delas: “Todas as mulheres seminuas 
da TV. Todas as mulheres são apresentadas dessa forma lenta: uma 
câmara que desce da cabeça aos pés. Panorâmicas pornográficas. 
A noite que parece parada. A bunda magnífica da Juliana Paes logo 
pela manhã na banca de revistas” (MARQUES, 2008, p.121).

Em Galveias, de José Luís Peixoto, a chegada triunfal da per-
sonagem brasileira Isabella remete à icônica cena de Tieta, vivida 
por Betty Faria: “Isabella chegou a Galveias num carro de praça, 
com a cabeça fora da janela, olhando para todos os lados” (PEI-
XOTO, 2014, p.205). O narrador da obra, aliás, caracteriza esta 
personagem, prostitua e padeira: “Fazia lembrar as brasileiras das 
telenovelas, mas não teve sorte” (PEIXOTO, 2014, p.21). 

Ainda na entrevista especial para este Projeto, Peixoto cor-
robora a percepção de que muito da construção da imagem do 
Brasil no exterior, ao menos em Portugal, deve-se às telenovelas. 
Ele afirma: “Em relação à imagem do Brasil em Portugal há uma 
grande quantidade de preconceitos, sendo que a imagem do Brasil 
que eu acompanho, nasceu nos anos 70, como eu próprio, e teve 
um impacto enorme nesta altura através das telenovelas da Globo” 
(PEIXOTO, 2016). É mais ou menos essa a linha de raciocínio de 
um personagem de Hugo Gonçalves, quando ele confessa que o 
Brasil por ele conhecido vem todo da televisão: “Para mim o Brasil 
era apenas a telenovela da noite, a canarinha do Zico e o Ayrton 
Senna” (GONÇALVES, 2013, p.94).

Em sua entrevista, Peixoto recorda-se que, a certo horário, em 
sua aldeia natal, toda a gente migrava para as casas que possuíam 
aparelhos de televisão, numa espécie de procissão, para assistir à 
programação global (lembrança que aparece como cena em Gal-
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veias). O narrador de Madrugada Suja chama de ‘a infalível novela 
brasileira das oito e meia’ como algo de audiência aguardadíssima. 
Nesta obra, a diversão de um casal era a televisão brasileira, que 
proporcionava a ambos uma sensação de conexão com o mun-
do: “os pais ficavam em casa, ocupavam-se dos netos, desciam ao 
café, arrulhavam com os vizinhos, descobriam o fantástico mundo 
novo das novelas televisivas brasileiras. E assim se achavam no 
centro do mundo” (TAVARES, 2013, p.61).

Se fosse necessário apontar uma personagem apenas, que com 
recorrência é lembrada nas narrativas, essa seria Gabriela. A per-
sonagem amadiana, vivida por Sônia Braga (e depois por Juliana 
Paes), é responsável por uma espécie de gabrielização da mulher 
brasileira: a ratificação de uma série de estereótipos num perfil fe-
minino, que conjuga uma sensualidade inata, mas acompanhada 
por notas de rebeldia – as Gabrielas que habitam as narrativas são 
belas, misteriosas, mas indomáveis, escorregadias, e escapam das 
mãos dos portugueses que não conseguem dominá-las, e por isso, 
não raras as vezes, frustram-se. 

Gabriela, portanto, é recorrentemente citada. Em Galveias, o 
narrador contrapõe Isabella, padeira, com personagens icônicas 
das novelas, entre elas a Gabriela:

Até parecia que não viam telenovelas. Até parecia que as ruas 
de Galveias não ficavam desertas, como uma vila de mortos, 
à hora da telenovela. (...) Alguma vez tinham visto a Gabriela 
a estender a massa? Alguma vez tinham visto a escrava Isaura 
preocupada com as medidas do fermento? (PEIXOTO, 2014, 
p.196).

Em Irene ou o Contrato Social, de Maria Velho da Costa, até a 
cadela da personagem indica homenagem, pois se chama Gabriela, 
e a novela – e a letra de sua canção-tema – entra a todo momento 
como referência, na narrativa: “E só comia o esparguete chupado 
e à mão porque me diziam que era do tacho do Seu Nacib” (COS-
TA, 2000, p.62). Também em Madrugada Suja, de Miguel Sousa Ta-
vares, não apenas a novela, mas a vida da atriz retratada em revistas 
é motivo de interesse e sinal de mau comportamento:
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Comentou-se na aldeia que as duas liam demasiadas revistas 
esquisitas que tinham surgido com a Revolução, revistas que 
falavam da telenovela brasileira, dos amores da Sónia Braga e 
de um casting que andavam a fazer em Lisboa, à procura de 
miúdas novas e desinibidas para entrarem na primeira novela 
televisiva portuguesa (TAVARES, 2013, p.64).

A influência da novela, transformando os hábitos dos locais, 
pode ser percebida na passagem de Esse cabelo, da jovem escritora 
Djaimilia de Almeida, uma vez que o comportamento dos miúdos 
repete as cenas da novela Tieta: “para nos roçarmos uns nos outros 
e darmos beijos aos primos como se dava na Tieta” (ALMEIDA, 
2015, p.63). Mesmo a canção de Luís Caldas, sucesso da abertura 
da novela, é recordada com a alegria de uma pequena transgressão 
nos tempos da infância:

Era o tempo da novela Tieta, que acompanhei de costas para a 
televisão, engolindo as gargalhadas ao longo de meses, devido 
a um palavrão na canção do genérico. Tal canção proporcio-
naria a primeira exegese da minha vida em torno do verso 
“Tieta do Agreste/ Lua cheia de tesão”, que apenas poderia 
querer dizer “lua cheia de pilinhas”, concluí com os meus 
primos, embora tal nos parecesse ininteligível. Porque haveria 
a Lua de estar cheia de pilinhas, perguntava-me, e como en-
chê-la? (ALMEIDA, 2015, p.63). 

No romance de José Magalhães, o narrador vê na empregada 
traços da televisão: “Hildinha saíra directamente da Gabriela Cra-
vo e Canela para a cozinha do Casarão” (MAGALHÃES, 2014, 
p.57). Semelhante construção aparece em Casas contadas, de Leo-
nor Xavier: “Baiana, 19 anos, chamada Marlene, tenho-a guardada 
numa fotografia com o meu filho ao colo, ele vestido de Batman, 
ela sorridente. Morena clara, podia ter sido personagem de Jorge 
Amado, por bonita e expressiva que era” (XAVIER, 2009, p.129).  

Sobre o impacto das telenovelas, a pesquisadora Isabel Cunha 
sublinha que há uma “reatualização dos mitos e estereótipos sobre 
o Brasil”, muito presentes nos estudos de recepção. Cunha afirma 
que “há, após trinta anos de visualização das telenovelas brasilei-
ras, a reatualização do mito do Brasil exótico, violento, exuberan-
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te e apaixonante nos aspectos geográficos, sociais e humanos” 
(CUNHA, 2013, p.133). A psicanalista Maria Rita Kehl concor-
da, e aponta na telenovela a reprodução de estereótipos culturais 
e a passividade e o conformismo frente às desigualdades sociais 
(KEHL, 1987). 

Arthur da Távola reforça este argumento, afirmando que a te-
lenovela mescla uma concepção artística amparada no estereótipo, 
numa sucessão de “enquadramentos previsíveis, fabricados em 
série dentro da “celeridade da produção industrial” (TÁVOLA, 
1996, p.44).

Cabe aqui sublinhar que muitas dessas imagens são, de algum 
modo, alimentadas pelo Brasil. A escritora Lídia Jorge, também em 
entrevista para este Projeto, fala que é isto tudo 

parte de uma imagem que o Brasil actualmente vende de si 
mesmo (...). Os escritores portugueses por certo que não em-
barcam em visões simplistas, mas por certo também que a 
transfiguração a que procedem sobre a realidade, não pode 
excluir a presença do Brasil tal como ele se mostra a si mesmo 
(JORGE, 2016).  

Claro que o Brasil se vende sob diversos matizes – mesmo a 
diversidade cultural e o mito da democracia racial são igualmente 
vendidos –, mas chama a atenção um país que diariamente trans-
mita a sua objetificação da mulher, da mulata Globeleza à nudez na 
novela. Sobre a hipersexualização da mulher, também Alexandra 
Lucas Coelho, em entrevista ao Projeto, comenta:

Não é que haja alguém lá numa secretária a produzir os este-
reótipos, mas há muita coisa a produzir esses clichês e esses 
estereótipos para fora. Portanto, essa imagem é produzida 
como isca e há toda uma interrogação sobre isso: esse país 
que vende esta imagem da mulata gostosa que faz tudo para 
agradar ao homem, está depilada, tem marquinha do biquíni 
e cabe na palma da mão da expectativa do que será a imagem 
da mulher brasileira. E ao mesmo tempo depois essa mulher 
é espancada, estuprada, abandonada, etc. Ou seja, esta lou-
cura de uma sociedade ao mesmo tempo de tal violência que 
simultaneamente exige, produz. Há uma pressão constante 
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sobre a mulher brasileira para que ela responda a um tipo de 
imagem, para que ela seja gostosa, doce, cuide do corpo, es-
teja constantemente a perder tempo com isso, do esmalte, da 
unha, por conta deste hipermachismo que existe na sociedade 
brasileira (COELHO, 2016).  

Ainda de acordo com Isabel Cunha, esse reforço das imagens 
de brasileiros pode trazer uma tênue linha positiva, uma vez que as 
“mulheres brasileiras são preferidas por muitos comerciantes que 
as consideram mais atraentes para os negócios” (aliás, isto aparece 
na obra Barbershop, de Julio Conrado: um proprietário de barbearia 
contrata uma carioca fogosa e tem sua clientela multiplicada). Já 
os homens brasileiros são alegres e estão dispostos para qualquer 
tipo de trabalho. Aliás, este é um dado – o da alegria inata – que se 
multiplica em pesquisas, mesmo as mais informais, como a da ‘Re-
vista Focus’, de agosto de 2010, que entrevistou 1539 portugueses. 
A capa da revista já avisa: “Eles adoram-na. Elas odeiam-na. Os 
segredos da mulher brasileira”. O resultado foi um desalento. Há o 
reforço da imagem simpática, festeira e alegre: 74,7% dos entrevis-
tados acham os brasileiros alegres e bem-dispostos, e 63,2% sim-
páticos e de trato fácil (LOPES, 2010, pp.118-119). Pesquisa esta-
tisticamente mais séria, publicada na obra Os imigrantes e a imigração 
aos olhos dos portugueses: manifestação de preconceito e perspectivas 
sobre a inserção de imigrantes, traz alguns resultados coincidentes. 
De acordo com a obra, para 75% dos portugueses entrevistados, 
os brasileiros são alegres e bem-dispostos, mas apenas 22% os 
veem como sérios e honestos e 27% como competentes e cumpri-
dores. (ANTÓNIO e POLICARPO, 2011, p.57). 

Logo, esta percepção é quase um senso comum. José Luís Pei-
xoto, em entrevista, confirma essa ideia. Na sua opinião, uma gran-
de diferença no tratamento às pessoas no comércio ocorre desde a 
chegada da grande vaga de imigração brasileira

A melhoria foi enorme e eu não sou a única pessoa que acre-
dita que, muito claramente, tenha relação com o impacto 
desses brasileiros que chegaram, com uma forma de atendi-
mento e com uma simpatia, que até aí era praticamente des-
conhecida dos portugueses. Estávamos habituados a sermos 
maltratados, a sermos mal servidos (PEIXOTO, 2016). 
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Robert Stam alerta para o perigo da estereotipização dita posi-
tiva. Diz o teórico: “Positivo para quem? Por exemplo, as corpo-
rificações negras de paciência e gradualismo sempre foram mais 
atraentes para os brancos do que para os negros (STAM, 2008, 
p.465). Muitas vezes, o elogio aparentemente positivo pode enca-
minhar-se para insultos muito bem disfarçados. Este clichê apa-
rentemente positivo, do brasileiro sempre alegre, não raras vezes, 
desagua num negativo. A começar pela expectativa de uma cordia-
lidade onipresente, quase a flertar com uma espécie de subserviên-
cia feliz. E frequentemente, essa simpatia, especialmente enquanto 
atributo feminino, é confundida com sedução. São os estereótipos 
absolutamente negativos os mais comuns, salienta a pesquisadora 
Isabel Cunha, do tipo:

as mulheres brasileiras estão disponíveis para um amor sem 
compromissos; os homens brasileiros são potencialmente 
malandros. Percepções que são assinaladas através de ex-
pressões que estabelecem a relação com determinadas tele-
novelas, enredos, modas, situações, atores e atrizes brasileiros 
(CUNHA, 2013, p.134).

Portanto, seria a telenovela uma plataforma para a constante 
reatualização dos estereótipos. A presença das referências televi-
sivas nos romances hipercontemporâneos3 é reiterada e revela o 
incômodo de invasão midiática e destruição da cultura local, bem 
como reitera a obsessão, já referida por Lourenço, com a qual Por-
tugal parece carregar o Brasil. Apenas para finalizar, trago uma 
passagem de um ensaio do escritor Marcello Duarte Mathias, que 
aponta para uma curiosa inversão no processo colonizatório: “A 
televisão (portuguesa), em vez de se deixar colonizar pelas tele-
novelas brasileiras, deveria preocupar-se em exercer uma ação pe-
dagógica” (MATHIAS, p.293). Num contrafluxo, sem caravelas e 
trocando as ondas marítimas pelas físicas, elenco e enredos sedu-
tores em superprodução assaltam as terras lusitanas desde o final 
do século XX, e dessa invasão não se pode subtrair uma certa dose 
de violência, mesmo que simbólica. 
3 “Uma outra tendência parece caracterizar parte da produção atual que 
consideramos hipercontemporânea, isto é, a que foi escrita a partir do ano 2000” 
(ANGELINI; BINET, 2016, p.447).
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ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA, UM ROMANCE-
SÍNTESE SOBRE A TEMÁTICA DO OLHAR NA 

OBRA DE JOSÉ SARAMAGO1

Pedro Fernandes de Oliveira Neto2

1

Somos um sistema construído pela combinação de cinco sen-
tidos, mas desses que nos definem, a visão talvez seja o mais im-
portante de todos. Alfredo Bosi, em “Fenomenologia do olhar” 
refere-se que o olhar tem a vantagem da mobilidade. É fronteira 
aberta entre o sujeito e o mundo, pode perscrutar todos os am-
bientes e movimentações que estiver ao seu alcance. Pelo olhar é 
que se distingue, conhece, reconhece; é que se estabelece a expli-
cação do mundo objetivamente. É com esse sentido que Saramago 
recria imaginariamente o exercício de apreensão visual de Albrecht 
Dürer; trata-se, não do primeiro registro do tema na sua obra mas 
sobre o valor da visão enquanto enformadora da realidade – um 
registro que se reveste de uma compreensão não meramente pic-
tórica por se referir ao olhar do alemão mas de uma averiguação 
metaliterária, isto é, sobre o trabalho de construção perceptual do 
escritor:

Os olhos do pintor rasam agora a superfície do chão, o mus-
go que é a luva sobre a terra húmida, cobrindo as flatulências 
da água que vagamente ressumbra sob o peso da vegetação. 
Não há mais que ver entre o musgo e o céu, ou tudo está por 
ver ainda porque as ervas estremecem todas, fez-se e desfez-
-se dez vezes a rede cruzada dos caules, oscilaram as folhas. 
Tudo estaria novamente por contar, e é impossível o relato. 

1 Este texto é parte de um ensaio incluído no livro Peças para um ensaio (Editora 
Moinhos, s/d, no prelo).
2 Doutor em Estudos da Linguagem, com área de concentração em Literatura 
Comparada, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 
(PPGeL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professor na 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).



1454

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

Guarda-se pois a imagem primeira enquanto o rosto do pin-
tor se afunda mais, e os olhos descem ao chão vítreo, onde as 
raízes rompem caminho como pequenas mãos multiplicadas 
em dedos longuíssimos, donde nascem outros dedos mais fi-
nos, ventosas minúsculas que sugam o leite preto da terra. 
Os olhos do pintor descem mais ainda, estão longe do corpo 
e vogam no meio da fermentação esponjosa da turfa entre 
bolhas de gás, olhos ímpares que lentamente incham e depois 
rebentem como lágrimas. (SARAMAGO, 2002, p.190-191)

Este olhar atento que perscruta uma tela de Dürer nesta crô-
nica de A bagagem do viajante é o mesmo que escreve com os olhos 
uma xilogravura sobre a crucificação de Jesus do mestre alemão 
em O evangelho segundo Jesus Cristo. O movimento do olho – nos dois 
casos – são determinantes para expressão do mundo, sua recria-
ção, pela escrita. No caso de “Com os olhos no chão”, uma mirada 
reflexiva sobre um tempo suspenso da ordem como tal o estabe-
lecemos porque antecede à própria existência do homem. O olho 
voltado para o chão, este lugar que na mitologia cristã se constitui 
como o da gênese de toda a existência, é um olhar que, como o 
de Dürer, perfura a aparência, aquilo que só se vê na superfície, 
intuindo expor o que antes de tudo pulsa; aquilo que na sua horri-
pilante beleza mantém o que se deixa ver a olho nu como beleza. 
Da mesma maneira que no romance de 1991, o labor descritivo 
desse olhar que passeia pela imagem não se restringe à faculdade 
de ver o usual, mas indagar sobre o que se esconde nas aberturas 
oferecidas pela imagem. É como se indagasse para si e para nós so-
bre essa versão implacável deste domínio onde vivemos, esta que 
nos induz à unidimensionalidade da existência. Entre o mundo 
aparentemente parado e calmo sob a superfície, este olho pergunta 
de que maneira vigilante esse mundo invertido define o que se ma-
nifesta ao nosso olho como apreensão real da vida. É uma ruptura 
com o mundo objetivo das meras coisas. Olhar para além delas 
não no esforço de chegar à sua essência, oculta nos recessos – a 
essência também sólida tanto quanto as coisas – mas seus efeitos. 
Para isso, é necessário não uma vistoria, por assim dizer, sobre o 
interior das coisas ou sobre superfície, mas um mover-se dialético. 
Entre tentar atravessar as superfícies para chegar ao seu âmago o 
escritor negligenciaria o fato de que é na superfície que a essência 
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reside. O mundo em sua completude – lida de todo romancista, 
reiterando as observações construídas por Lukács no seu A teoria 
do romance – pede um olho em movimento. Ainda que cada olhar 
não signifique a totalidade mas um limite sobre o mundo.

Enquanto expressão cognitiva, voltamos ao texto de Alfredo 
Bosi, o olhar é definidor dos tons da subjetividade: ri ou chora, 
cala ou denuncia, admira ou reprova, ama ou detesta. Base de uma 
plenitude da existência, outro modo de reafirmar a conclusão ante-
rior, sem a visão, dificilmente alcançaríamos o estágio civilizacional 
que alcançamos. Essa constatação tem um papel primordial acerca 
do tema da visão na obra de José Saramago porque conjuga na 
compreensão acerca da instauração de um paradigma nela pro-
posta: ao repensar os principais conceitos enformadores da atual 
civilização e apresentar o mundo em sua totalidade nua, sua litera-
tura sugere repensar e romper com algumas determinantes sempre 
tratadas como estáveis – mitos, máscaras e estereótipos. Sua obra 
propõe uma visão desconfortável mas libertadora do dogmatismo 
gratuito com que se imprimiu as bases dessa civilização.

2

Em Claraboia, romance que vem logo depois da estreia literária 
de José Saramago como romancista com Terra do pecado, o tema da 
visão é, de uma diversidade de temas que, posteriormente ganham 
forma na literatura, uma recorrência. Numa das conversas entre 
Silvestre e Abel, o rapaz, sentindo-se incômodo para o trabalho 
do sapateiro, recebe dele uma afirmação corriqueira – “Isto é coisa 
que eu já podia fazer de olhos fechados” (SARAMAGO, 2011, 
p.193); a sentença é o suficiente para provocar entre eles um deba-
te sobre o ato de ver: “Se o faço com os olhos abertos, é pela força 
do hábito [...] E também porque, se os fechasse, o trabalho levaria 
mais tempo”, ratifica Silvestre. 

– Sem contar que sairia imperfeito – acrescentou Abel.
– Claro. Isso prova que até quando podemos fechar os olhos, 
os devemos conservar abertos...
– O que acaba de dizer tem todo o ar de uma charada.
– Olhe que não é tanto como julga. Não é verdade que, com 
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a minha prática do ofício, podia trabalhar de olhos fechados?
– Até certo ponto. O senhor concordou em que, nessas con-
dições, a obra não sairia perfeita.
– Por isso os abro. Também não é verdade que, com a minha 
idade, poderia fechar os olhos?
– Morrer?

[...]

– Morrer?! Que ideia? Não tenho pressa nenhuma.
– Então?
– Fechar os olhos só quer dizer não ver.
– Mas, não ver o quê?

[...]

– Isto... A vida... As pessoas...
– Continua a charada. Confesso que não adivinho onde quer 
chegar.
– Nem podia adivinhar. Não sabe...
– Está a intrigar-me. Vamos ver se me oriento. O senhor disse 
que até mesmo quando podemos fechar os olhos os devemos 
conservar abertos, não foi? Também disse que os conserva 
abertos para ver a vida, as pessoas...
– Exatamente.
– Ora bem. Todos nós temos os olhos abertos e vemos as 
pessoas, a vida... E, isso, quer se tenha seis ou sessenta anos...
– Depende da maneira de ver.
– Ah! Estamos a chegar ao ponto! O senhor Silvestre con-
serva os olhos abertos para ver de uma maneira. É isto que 
quer dizer?
– Foi o que eu disse.

(SARAMAGO, 2011, p.194-195)

O andamento do diálogo aponta para um ensaio sobre as vá-
rias possibilidades do gesto de estar com olhos abertos ou fecha-
dos: está com olhos abertos para desempenhar bem uma deter-
minada tarefa, fechar os olhos como um sentido para morte, está 
com olhos abertos para perceber o que está ao redor de si, até, o 
instante em que o real sentido da visão proposto pelo sapateiro se 
confirma pelo jogo de impressões de Abel, está com olhos abertos 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1457

é uma “maneira de ver”, um gesto de compreensão sobre o mun-
do, reiterado noutro instante da narração “– Aprendi a ver mais 
longe que a sola destes sapatos, aprendi que, por detrás desta vida 
desgraçada que os homens levam, há um grande ideal, uma grande 
esperança”– e completa “– Aprendi que a vida de cada um de nós 
deve ser orientada por essa esperança e por esse ideal. E que se 
há gente que não sente isso, é porque morreu antes de nascer.” 
(SARAMAGO, 2011, p.206). 

O olho deixa de ser instrumento treinado para o gesto comum 
de captar cores e padrões, associá-los, distinguir formas, objetos, 
lugares, coisas, pessoas, para constituir-se num aparelho pelo qual 
a faculdade mental é capaz de produzir no indivíduo uma inclina-
ção para seu lugar no mundo. Isto é, o olho deixa de ser um mero 
gestor de imagens para ser também um elemento interventivo, ca-
paz de fomentar os sujeitos para uma ação política de incidência e 
intervenção social. Daí o comportamento aparente de passividade 
sobre o mundo e a não consciência de classe de que Abel acusa 
Silvestre noutra ocasião da narrativa de Claraboia  exigir uma re-
visão: é insuficiente a insurgência sobre a ordem vigente, sobre 
o olhar corriqueiro, linear, aquele que se debruça sobre as coisas 
num mero gesto contemplativo, como um Ricardo Reis em O ano 
da morte de Ricardo Reis, quando quem insurge não consegue distin-
guir pelo olhar do passado histórico do homem e pela sua ação no 
presente o seu lugar no mundo.

O gesto político de olhar é também um gesto histórico e an-
tropológico: não se vê hoje ou agora como se via ontem, também 
o que se vê hoje ou agora é produto de um acúmulo de experiên-
cias, daquilo que nos antecedeu ao instante da primeira visão. O 
sapateiro não lê o mundo da mesma forma que olhar impetuoso 
do jovem que perscruta o presente e o futuro; a experiência cons-
truída pelos diversos estágios de visão do vivido parece reunir em 
si condições necessárias para que a humanidade se guie por outro 
fio decorrente do ato “diferente” de ver, o da lucidez – signo que 
será explorado por Saramago em Ensaio sobre a cegueira e retomado 
com o mesmo termo em Ensaio sobre a lucidez. Assim como Sil-
vestre não se apresenta como representante dos que já “morreu 
antes de nascer”, também não está alheio à opressão e exploração 
exercidas pelo homem em relação a si próprio. É para isto que ele 
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confronta Abel: para dirigir seu olhar a fim de que compreenda o 
sentido de todo o tempo gasto ao estar alheio ao mundo pela ideia 
de não querer prender-se a nenhum tentáculo da vida “– Doze 
anos a viver dessa maneira ainda não lhe mostraram a baixeza da 
vida dos homens? A miséria? A fome? A ignorância? O medo?” 
(SARAMAGO, 2011, p.207). Antes de revoltar-se, sugere Silvestre, 
é necessário que homem tenha raízes e o conhecimento sobre elas. 

A necessidade de o homem compreender-se enquanto sujeito 
histórico e como parte numa coletividade é, assim como o tema 
agora discutido, outra das recorrências na obra de José Saramago. 
Manual de pintura e caligrafia, por exemplo, pode ser lido como um 
ensaio sobre a transição entre a posição de sujeito alienado, preso 
numa individualidade anêmica e a de consciência sobre seu lugar 
na engrenagem coletiva; tudo neste romance culmina para esse 
trânsito – a ruptura com o modelo de trabalho reprodutivo para 
se inserir no trabalho criativo encontra relações muito estreitas 
com a descoberta de se tornar num interventor para contribuir, 
o mínimo possível, no desmantelamento do estágio de opressão a 
que estão submetidos todos os do seu tempo sob o duro regime 
militar. Essas transformações não são apenas uma variação gestual 
ou de condição, deixar de ser um para ser outro; passam, antes do 
gesto e da condição, por um reajuste da visão sobre o mundo e sua 
relação com ele – uma revisão.

Em Todos os nomes, para citar outra obra da prosa romanesca 
de José Saramago na qual se verifica essa transformação do indi-
víduo, tão logo o Sr. José encontra-se diante do verbete da mulher 
desconhecida sua capacidade de percepção das coisas expande-se 
ao limite de parecer aos olhos dos que convivem com o funcio-
nário da Conservatória Geral um outro: “O conservador olhou-o 
por duas vezes lá de longe, sabemos que esse não é o seu costu-
me, olhar para os subordinados, muito menos de baixa categoria” 
(SARAMAGO, 2009, p.84-85); “Os outros auxiliares de escrita, 
os oficiais, e mesmo os subchefes, olharam o Sr. José como se o 
vissem pela primeira vez” (SARAMAGO, 2009, p.85).  À medida 
que esta personagem toma as rédeas de seu destino a fim de re-
alizar sua obsessão – no ponto em que rompe com um status quo 
e imprime uma nova posição no mundo, redefine sua maneira de 
olhar e perceber a existência das coisas. Depois, são suas ações 
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nascidas do novo olhar que se instaura um efeito contínuo de de-
sestabilização da mesmidade das coisas. O romancista vislumbra 
as singularidades do homem e a necessária reforma da visão sobre 
si e o seu entorno. A fisionomia especulativa e relacional da perso-
nagem produzida pela ação imediata do olhar é que o lhe permite 
uma transformação sobre as fronteiras do mundo onde vive e sua 
influência ou efeitos no mundo externo.

Essa afirmativa faz sentido para, além dos romances aqui ci-
tados, Levantado do chão, O ano da morte de Ricardo Reis, A jangada 
de pedra, O homem duplicado e A caverna. Em todos esses romances 
encontramos indivíduos marcados pelo deslocamento entre uma 
visão que chamaríamos trivial, porque aparentemente está assente 
com um modelo pré-estabelecido, e uma visão multiperspectiva 
porque distinta da mirada comum e capaz de ver o mundo e as 
questões que o movem pela sua diversidade de formas. De certa 
maneira, essa variabilidade de ser e estar no mundo é uma carac-
terística comum ao romance saramaguiano cujo interesse é não 
comungar com os padrões socioculturais de seu tempo haja vista 
sê-los de posição quase sempre determinista e univalente. 

3

Se Ensaio sobre a cegueira pode ser lido como um romance-sín-
tese acerca do tema do olhar na obra de José Saramago, aquele 
que introduz em definitivo – pela rede diversa de sentidos até ago-
ra perscrutados e porque este é leitmotiv da narrativa – é Memorial 
do convento. Predomina, neste romance, a ideia de ver o que está 
invisível ao olho comum. O tema se desenvolve em pelo menos 
duas direções: o olho como signo e o olhar como exegese, embora, 
pela maneira como se constrói a narrativa a primeira direção ga-
nhe uma dimensão inter-relacionada à segunda – o que no Ensaio, 
talvez pela própria natureza do gênero não de um todo reinventa-
da pelo tratamento literário, acontece justamente o contrário. No 
Memorial, este tema se manifesta por através da característica de-
terminante de uma de suas personagens principais, Blimunda, uma 
jovem dotada da capacidade de ver por sob a superfície das coisas; 
esta peculiaridade, mesmo de natureza fantástica, entretanto, é de-
terminada pela voz narrativa não meramente como um dom, mas 
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uma percepção sensível e aguçada da personagem. 
Logo à entrada da narrativa, num episódio extremamente do-

loroso, o da condenação de Sebastiana Maria de Jesus, mãe de 
Blimunda, pelo crime de bruxaria, compreendemos o olhar como 
uma gramática surda que subverte o estreitamento e apagamento 
das liberdades num contexto elevado de opressão e propõe uma 
linguagem perceptiva composta de uma morfologia da intuição e 
de uma sintaxe do olhar3: 

[…] onde estará, onde estás Blimunda, se não foste presa de-
pois de mim, aqui hás-de vir saber da tua mãe, e eu te verei 
se no meio dessa multidão estiveres, que só para te ver quero 
agora os olhos, a boca me amordaçaram, não os olhos, olhos 
que não te viram, coração que sente e sentiu, ó coração meu, 
salta-me no peito se Blimunda aí estiver, entre aquela gente 
que está cuspindo para mim e atirando cascas de melancia 
e imundícies, ai como estão enganados, só eu sei que todos 
poderiam ser santos, assim o quisessem, e não posso gritá-lo, 
enfim o peito me deu sinal, gemeu profundamente o 
coração, vou ver Blimunda, vou vê-la, ai, ali está, Blimunda, 
Blimunda, Blimunda, filha minha, e já me viu, e não 
pode falar, tem de fingir que não me conhece ou me des-
preza, mãe feiticeira e marrana ainda que apenas um quarto, 
já me viu, e ao lado dela está o padre Bartolomeu Lourenço, 
não fales, Blimunda, olha só, olha com esses teus olhos que 
tudo são capazes de ver, e aquele homem quem será, tão alto, 
que está perto de Blimunda e não sabe, ai não sabe não, quem 
é ele, donde vem, que vai ser deles, poder meu, pelas rou-
pas soldado, pelo rosto castigado, pelo pulso cortado, adeus 
Blimunda que não te verei mais […]. (SARAMAGO, 2007, p. 
51) 

A nova linguagem elaborada pela mãe de Blimunda é um gesto 
imagético que deve ser lido e entendido pela mesma ordem mor-
fológica e sintática que a compõe. A fala chega-nos à escuta pela 
superfície da narrativa. No interior da cena elaboram-se outros 
signos que comportam o invólucro sonoro da voz. A travessia te-
mática que esse discurso narrativo constrói se dá pela opacidade 

3 Parte desta observação é desenvolvida no livro Retratos para a construção do feminino 
na prosa de José Saramago (Appris, 2012). 
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do signo linguístico. As palavras desse excerto – numa ocasião em 
que o narrador se imiscui para deixar ouvir a voz de Sebastiana 
– introduzem os elementos definitivos sobre qual o conceito de 
olhar tomado pelo romance. A palavra de Sebastiana é o olhar, 
gesto de silenciosa subversão, não amordaçado, que atravessa os 
limites do cerco, as fronteiras do poder impostor. O olhar, então, 
diferentemente da palavra, anuncia e toca todos os domínios in-
ternos e externos do sujeito envolvido no código comunicativo. É 
um olhar que persevera, recupera a força primitiva do instinto. O 
olhar de Sebastiana é uma condição comunicativa, uma possibili-
dade do dizer, de reparar os vazios deixados pela gramática verbal; 
a manifestação da sensibilidade por sobre o sectarismo. Através 
dessa nova comunicação se mostra em simultâneo os sinais de 
sentido de si própria e a revelação de suas expressões acerca do 
mundo. No primeiro caso, o olhar é expressão e, no segundo, re-
presentação, e ambos, as manifestações de um código cifrado só 
decodificado, por através da relação livre entre mãe e filha.

O olho é janela da alma, se diz. Mas para vê-la necessitamos 
olhar com outro olho e assim multiplica-se ad infinitum as janelas e 
alma/olho torna-se um enigma. É exatamente isso o que se passa 
entre a Sebastiana e a filha – o entrecruzamento do ver visionário 
e do ver translúcido instaura significações e imagens que se des-
dobram ao infinito. As duas compartilham dessa gramática visual 
e através dessa relação, Blimunda forja seu futuro. Logo será o 
olhar dela a toada que seduz e leva Baltasar como companhia num 
projeto visionário. O olhar de Blimunda é o de decifrar. Quando 
no trabalho de confecção da passarola – o tal projeto visionário – 
ela é quem com seus olhos recolhe as vontades dos homens, gás 
que fará o objeto de voar alçar ao céu, e quem determina as falhas, 
isto é, o que ficou no passado para, através da correção delas/
dele, alcançar um futuro. Seu olhar é, conforme atestamos noutra 
ocasião – em Retratos para a construção do feminino na prosa de José Sa-
ramago – elemento de luz para o mundo de sombra que habita. E, 
durante toda a narrativa, o narrador terá o cuidado de acompanhar 
os movimentos dessa percepção da personagem pela variação da 
forma ocular: “claros de cinzento, ou verde, ou azul, que com a luz 
de fora variam ou o pensamento de dentro, e às vezes tornam-se 
negros nocturnos ou brancos brilhantes como lascado de carvão 
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de pedra” (p.53); “os olhos escuros, e de repente uma luz verde 
passando” (p.75); “os olhos claros, verdes, escuríssimos, castanhos 
de terra, água parada, negros se a sombra cobria ou apenas aflora-
va” (p.101). As descrições que atestam uma variabilidade da forma 
assumida por esses olhos de acordo com a intensidade da luz que 
absorvem compreendem que sua dimensão é plurivalente tal como 
o mundo e a verdade das coisas. 

Agora, mais que determinar a gramatura desse olhar ou es-
tabelecer seus plurissentidos, o necessário é marcar sua distinção 
no interior das concepções construídas pelo escritor português. 
A metáfora da visão que penetra a aparência do mundo, tal qual 
a mirada do cronista diante da aquarela de Dürer se distingue do 
simples ato natural dos sentidos. A partir da ideia de revisão, logo 
compreenderemos o olhar enquanto perquirição do mundo. O 
olhar de Blimunda é o que tem a capacidade de reparar. Não é, 
portanto, o olhar visionário, aquele pelo qual se projeta um futuro, 
mas ainda assim é o olho além da exegese ver-enxergar: “Eu posso 
olhar dentro das pessoas”; “eu só vejo o que está no mundo, não 
vejo o que está de fora dele” (p.75). 

O paradigma estabelecido por Saramago em torno da obsessão 
com esse tema se apresenta de maneira objetiva na epígrafe do 
Ensaio sobre a cegueira – “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. 
A sentença, do fictício Livro dos conselhos é uma provocação; desdo-
bra-se em pelo menos duas linhas de raciocínio: em parte, reveste-
-se de um sentido irônico, latente na primeira frase da sentença – a 
relação olhar=ver se mostra uma obviedade sobre o uso da visão 
e o fato de ter ou não olhos sãos; e, noutra parte, uma percepção 
profunda que não apenas modifica o sentido da primeira – olhar 
e ver não são, assim já a mesma coisa – e nos diz sobre uma ma-
neira específica do olhar, que é a de alteração do visto. Ou seja, 
ver=repara não significa um recobrar acerca do esforço biológico 
da visão, tampouco a compreensão filosófica sobre o ato de ver; 
ver=reparar é uma motivação pela saída do comum, da mirada 
sempre positiva sobre as coisas, é uma mudança do pensamento: 
“na verdade os olhos não são mais do que umas lentes, umas ob-
jectivas, o cérebro é que realmente vê, tal como na película a ima-
gem aparece” (SARAMAGO, 1995, p.70). Encontramos o sentido 
sobre a necessária reapreensão do mundo por outra dinâmica do 
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pensar. Ao instituir o olhar como signo paradigmático da diegese, 
Saramago ora ensaia um discurso crítico em torno da incapacidade 
humana em lidar com a miríade do mundo ora propõe outra pos-
tura do homem frente ao que vê. Essa correlação entre os signos 
ver/ reparar estão desde Claraboia, reaparecem de maneira indireta 
em Todos os nomes e é conceituada pela distinção entre olhar, ver e 
reparar em História do cerco de Lisboa:

Olhar, ver e reparar são maneiras distintas de usar o órgão 
da vista, cada qual com a sua intensidade própria até nas de-
generações, por exemplo, olhar sem ver, quando uma pessoa 
se encontra ensimesmada, situação comum nos antigos ro-
mances, ou ver e não dar por isso, se os olhos por cansaço ou 
fastio se defendem de sobrecargas incómodas. Só o reparar 
pode chegar a ser visão plena, quando num ponto determi-
nado ou sucessivamente a atenção se concentra, o que tanto 
sucederá por efeito duma deliberação da vontade quanto por 
uma espécie de estado sinestésico involuntário em que o visto 
solicita ser visto novamente, assim se passando de uma sen-
sação a outra, retendo, arrastando o olhar, como se a imagem 
tivesse de produzir-se em dois lugares distintos do cérebro 
com diferença temporal de um centésimo de segundo (SA-
RAMAGO, 1996, p.166).  

Esta outra maneira de ver é diretamente determinada ora por 
uma reaprendizagem da visão e do que com ela praticamos, seme-
lhante a um tempo possivelmente perdido quando nos relacioná-
vamos com o mundo no qual a imagem ainda não era um impera-
tivo e por isso estabelecíamo-nos de outra maneira que não a do 
excesso da visão, isto é, tal aprendizagem ora consiste na capacida-
de de readquirir o que cada vez nos é mais raro, vagar sobre o que 
nos rodeia, ora por uma condição intrinsecamente política. Neste 
último caso, não significa que a visão deva se constituir num pro-
longamento de uma de nossas mais caras condições ou que precise 
sempre desembocar nela. Ela, a modificação do olhar, é parte an-
terior e, ao mesmo tempo, ultrapassa o jogo político. Isto se carac-
teriza, sobretudo, por uma reivindicação contrária ao comodismo 
e trata-se de um apelo não coletivo e sim individual. Como se nos 
lembrasse que na atual conjuntura – marcada pela desvalorização 
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dos sonhos coletivos –, resta ao indivíduo a responsabilidade pela 
tarefa de renovação de sua condição no mundo. 

A ética de Blimunda é romper com a dualidade das formas 
que sobrepõe a capacidade criativa dos indivíduos. O próprio Sa-
ramago, ao comentar sobre a personagem considera que o modo 
como ela foi construída, “os poderes mágicos que ela transporta 
consigo”, por si só, têm o interesse de separá-la do mundo, “está 
constituída, enquanto pessoa configurada por uma personagem, 
de maneira tal que a tornaria inviável, não apenas no distante sé-
culo XVIII em que a pus a viver, mas também no nosso próprio 
tempo” (SARAMAGO 1990, p.29, grifo do autor). Isso porque, 
antes da “ordem mágica” que a caracteriza, a ordem que ela esta-
belece, em toda sua itinerância num mundo de sombras e marcado 
pela opressão, é de ser uma possibilidade distinta de percepção. 

4

Em Ensaio sobre a cegueira, todos os habitantes de um lugar são 
atingidos por uma epidemia não-convencional: ao invés de caí-
rem numa cegueira definida pela escuridão, como é patologia das 
perdas de visão comuns, as pessoas são acometidas por um exces-
so de luminosidade e mergulham num mar branco. Não se trata, 
portanto, de uma perda do olhar, mas de uma impossibilidade de 
enxergar – instaura-se o olhar sem ver. Esta construção, apesar 
de inovadora porque não é apanágio da distopia e nem da uto-
pia, encontra suas bases numa sorte diversa de outras representa-
ções literárias que como José Saramago um dia pensaram sobre a 
possibilidade de uma cegueira coletiva. Mas, outro diferencial do 
romance é que ele rompe com o possível para atestar que, sim, 
estamos todos cegos – cegos que, vendo, não veem. Como num 
ensaio, faz dessa constatação sua tese. E ao contrário do que pos-
sa parecer à primeira vista, que este se constitua uma obra cuja 
referência é cobrar uma estagnação da epidemia ou retorno à nor-
malidade de antes – tal como propuseram os autores das grandes 
distopias do passado (George Orwell, Aldous Huxley, H. G. Wells) 
– o interesse aqui é compreender até onde essa cegueira os levará. 
Por esta razão é que a obra em questão não oferece outra saída 
ao leitor se não a de interpretá-la como uma metáfora sobre uma 
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condição específica ou um modo específico de ver (para recuperar 
as palavras de Claraboia e História do cerco de Lisboa) e que aqui assu-
me-se como alegoria, parábola, sobre alguns dos sintomas sociais 
na contemporaneidade, como a perda da percepção e da sensibi-
lidade dos indivíduos. Dentre a quantidade diversa de situações 
que corroboram essa compreensão, podemos citar: o oportunis-
mo de uns sobre os outros; o medo e a indiferença nas relações; 
a insignificância do outro; e o totalitarismo do Estado sobre os 
indivíduos. Todos são, numa era de opacidade da visão, sintomas 
de uma miopia ética.

Se a metáfora é uma das mais geniais, porque capta o espírito 
de seu tempo, o qual a vista dificilmente consegue se fixar em algo 
importante, ela constata outra dimensão daquilo que corremos o 
sério risco da perda: da capacidade de reagir ao mundo em nossa 
volta, presos que estamos numa condição na qual somos trans-
parências uns para os outros. O que o escritor faz é traduzir, pelo 
tema da visão, todo um paradigma sobre o homem contempo-
râneo – opera-se entre a escuridão da atmosfera de Memorial do 
convento e a branquidão do Ensaio sobre a cegueira um trânsito entre o 
apagamento total da razão para o seu apogeu. Entretanto, declínio 
e o apogeu não estão na pauta de uma transformação das sensibili-
dades ou das faculdades visuais, mas a permanência num labirinto 
cuja fatalidade é a destruição do homem pelo homem. Nas duas 
condições prevalece uma obnubilação dos sentidos e os indivíduos 
são limitados da percepção sobre sua existência e dos elementos 
que, silenciosamente, a determinam. A sociedade do Ensaio é a da 
era que elegeu para si a ideia da informação como ordem esclare-
cedora do mundo, mas é seu excesso que torna homens e mulheres 
perdidos, de sentidos suspensos, logo, endurecidos pelos velhos 
sectarismos da Idade das Trevas que agora aparecem traduzidas na 
naturalização de tudo. 

Pelo apagamento da visão interventiva, os elementos que de-
terminam as bases estruturais da civilização tornam-se ruína, um 
a um – “Só num mundo de cegos as coisas serão o que realmente 
são” (SARAMAGO, 1995, p.128); o romancista então disseca me-
ticulosamente as fragilidades nas quais com a última das certezas 
apoiamo-nos para a manutenção de um estamento padrão que só 
ilusoriamente se apresenta enquanto ordem. O apagamento da vis-
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ta obrigará todos a compreenderem que sozinhos estão condena-
dos ao inferno e à loucura. Não é que o outro seja, por oposição 
a sentença existencialista de Jean-Paul Sartre (“L’enfer, c’est les 
autres”) o paraíso – mas é o espelho no qual me reflito para com-
preender a mim e ao outro. Sem essa relação de alteridade, toda 
estrutura, mesmo aquela fundada num autoconhecimento (um dos 
clichês do nosso tempo) está fadada à ruína, porque não há ho-
mem (logo, sociedade), sem alteridade. 

No percurso que um grupo de cegos, guiados por uma mulher 
que não é atingida pelo mal branco, descontrói-se a ideia – im-
perativo no mundo, comum tanto no do Memorial como no do 
Ensaio – de que há fora de nós e da órbita ocular um mal neces-
sário a ser combatido ou evitado. A mulher do médico (e esse 
grupo de cegos, para eles sua grande descoberta), como Blimunda, 
pertence ao grupo dos que têm ciência de que nada está além, no 
limite onde o olho não alcança, nos mundos hostis; o olho é um 
delineador através do qual o invisível torna-se visível. Depositar a 
consciência fora desse circuito visível e invisível do olho é ilusão, 
autoengano – é necessário buscar dentro nós e no outro o que 
de nós e em nós se nos oculta; o olho é instrumento de persecu-
ção. Tanto que não apenas os do grupo que sobrevive a epidemia 
adquirem outra percepção acerca da pertença ao coletivo como 
individualmente cada um será, depois, também outro. 

Significativos, nesse itinerário de transformações em que o 
olho cego esgarça as linhas determinadoras das dicotomias, são 
dois episódios ocorridos com a rapariga dos óculos escuros, uma 
das figuras entre as conduzidas pela mulher do médico: a atitude 
de ferir com o salto a coxa de um cego que lhe alicia, ferimento 
que leva o aliciador à morte e à rapariga a necessidade de conviver 
com a consciência culpada sobre seu ato; e o gesto de adoção do 
menino estrábico. Em todo o romance essas personagens estão 
entre o limite do mal e do bem, para tratar de citar uma das dico-
tomias mais representativas no desenvolvimento de nossa civiliza-
ção; olham para si como habitadas pelas dualidades do mundo e 
não determinadas por um ou por outro polo.  

O reparar do Ensaio se secciona em pelo menos duas vias: uma 
que vai do indivíduo para o coletivo, isto é a dimensão ético-po-
lítica do ato de ver=reparar aludido noutra ocasião neste ensaio; 
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e outra que vai do mundo para o indivíduo. É a separação entre 
uma e outra ordem que leva a confirmação da cegueira quando 
compreendemos por esta como um desvio do olhar e sua incapa-
cidade de perquirir a matéria vista. O universo desse romance é de 
extrema luminosidade –, entretanto, não é mais o trevoso que o 
das formas do Memorial do convento. Há nessa constatação matéria 
sobre os desvios da visão; num tempo tínhamos talvez o privilégio 
de saber quais eram as formas do mal, já agora elas não estão onde 
achamos que estão.

O olhar da mulher do médico está longe de significar um pri-
vilégio que poderia ser justificado pelo dito popular de que em 
terra de cego quem tem um olho é rei; ver o que o outro não vê, 
resulta igualmente numa condenação: “tu não sabes o que é ver 
dois cegos lutarem”; “Se tu pudesses ver o que eu sou obrigada 
a ver, querias estar cego” (SARAMAGO, 1995, p.135); “De que 
me serve ver. Servira-lhe para saber do horror, servira-lhe para ter 
desejado estar cega, nada senão isso” (p.152). 

O impasse instaurado não significa uma destituição de outra 
visão sobre o mundo, mas a constatação entre o limite da alienação 
e da desalienação – algo que se justifica, por exemplo, no mito da 
caverna, de Platão, entre está preso no mundo das sombras e está 
livre mas sem a possibilidade de resgatá-los há uma continuidade 
segundo a qual não se oferece como uma solução definitiva, dentre 
uma condição e outra, sobre nossa condição no mundo. Que lem-
bremos da variação dialética como paradigma proposto por Sara-
mago sobre o olhar, porque entre determinações, entre a certeza 
cega das coisas e a lucidez sobre elas, o que nos é necessário é uma 
permanência desassossegadora. Jamais a condição de confortáveis 
no mundo. Assim, de figuras libertas das sombras, o olhar da mu-
lher do médico, como o olhar de Blimunda, são maneiras não con-
dizentes com uma verdade absoluta do mundo. Isto é, são alertas, 
paradigmas, para os que cegos da desrazão ou o deslimite da razão. 

Ensaio sobre a cegueira é exercício alegórico sobre outra destitui-
ção produzida da perda da sensibilidade do indivíduo contempo-
râneo: a visão esbranquiçada é uma metáfora sobre o apagamento 
da moral, voluntariamente escolhido ou autoimposto com resig-
nação, porque, se algo se modificou entre o tempo do Memorial do 
convento e o do romance agora lido foi a determinação de papéis 
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e responsabilidades que dirimem o homem para a ação. O papel 
da mulher do médico responde por que, entre todos os tomados 
pela epidemia do mal branco, ela é a única que não cega. Não se 
trata de imunidade – a justificativa adequada para os que olharem 
a narrativa com os olhos de fora do universo ficcional e capazes 
de situá-la entre a parte dos raros escolhidos pela seleção natural à 
imunidade de uma determinada doença; na narrativa, a visão que 
aqui interessa, sua condição de não ser tomada pela cegueira se 
relaciona com uma vontade de poder que a distingue dos demais 
indivíduos: a de não aceitar ser o que todos são. Essa condição, por 
exemplo, se vislumbra desde quando se finge de cega e é levada 
com o companheiro para a quarentena. 

Enquanto a civilização deixa de ser um conceito referente a 
ordem do homem no mundo, esta mulher de olhar preservado é 
quem busca fazer-se ponto de referência – isto é, está no indiví-
duo, não na coletividade algum gesto de revisão sobre o mundo. 
Seu olhar é uma negação para as crises propagadas pelos os do 
poder, tanto que lhe tomarão como bode expiatório da crise polí-
tica instaurada noutro tempo – em Ensaio sobre a lucidez, romance 
distópico sobre o fim da unidade do Estado democrático, a mulher 
do médico é sacrificada em nome da manutenção de um status quo. 
E a esta negativa chama-se preservação da moral. Suas ações, en-
tretanto, não respondem por um ideal, nem atendem ao epígono 
da benevolência cristã; ou seja, sua moral é uma revisão das con-
venções construídas e sedimentadas ao ponto de a existência ser 
mesmidade e esta, por sua vez, sem esperança: “a cegueira também 
é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança” (SA-
RAMAGO, 1995, p.204). 

À pergunta o que devo fazer dos moralistas ela oferece uma 
autonomia ética, baseada na atitude, alheia ao sentido transcen-
dente. Ou seja, ao o que devo fazer ela diz o que quero fazer. Esta 
nova indagação é fundamentada nos princípios escassos à socie-
dade da cegueira branca; são eles: a ação, o querer e a alteridade. A 
visão proposta em Ensaio sobre a cegueira, ver=reparar, é ação, é estar 
para o possível e condicionada pelas necessidades de seu tempo, 
conforme demonstra numa das indagações no interior de uma dis-
cussão com o companheiro sobre a possibilidade de revelar aos 
cegos que ela vê: “E tu, como queres tu que continue a olhar para 
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estas misérias, tê-las permanentemente diante dos olhos, e não me-
xer um dedo para ajudar” (SARAMAGO, 1995, p.135). Trata-se de 
um questionamento tomado pelo desejo de agir no tempo que lhe 
aflige e não tem como pressuposto uma autoafirmação do eu so-
bre o outro mas uma confirmação sobre seu esforço para o outro: 
“Se não formos capazes de viver inteiramente como pessoas, ao 
menos façamos tudo para não viver inteiramente como animais” 
(SARAMAGO, 1995, p.119).

Situado entre a fronteira da utopia e da distopia, Ensaio sobre a 
cegueira oferece uma síntese sobre o tema da visão na literatura e no 
pensamento de José Saramago e ao mesmo tempo avança na com-
preensão contemporânea sobre o homem e seu lugar no mundo 
ao apresentá-lo entregue à farsa do aparente ou estágio de plena 
submissão ao excesso da imagem e ao poder simbólico que ofusca 
a aproximação entre o eu e o outro. Ou a exegese da indiferença 
e perda da percepção: “Comportam-se como se temessem dar-se 
a conhecer um ao outro” (p.49), observa a mulher do médico tão 
logo passam-se os primeiros dias na quarentena. 

O enfretamento a essa ordem exige dos afetados uma árdua 
travessia. Na quarentena, todos tentam, ao seu modo, reestrutura-
rem suas vidas. A luta da mulher do médico para manutenção de 
certa ordem no caos faz parte desse movimento de apreensão so-
bre uma nova gramática da visão – um contraponto àquele mundo 
anterior. É como se através dos olhos dessa mulher que não cega 
se refundasse o mundo e, desde sua gênese até o processo de es-
truturação psíquica dependesse dessa nova ordem de ver. Quando 
se finge de cega, ela reduz-se ao estádio de todos os outros cegos 
para aprender com eles e partilhar outros valores. Talvez resida 
nisso sua real capacidade de não cegar: dentre os de um mundo 
habitado por presos à sua condição individual, a mulher do médico 
é a que consegue estar em relação com o aparentemente alheio; daí 
a multiformidade de seu olhar frente à frontalidade comum.

Mas, a cegueira, ainda assim, não é o fim catastrófico da hu-
manidade. O olho também permite-nos fabricar maravilhas – re-
cordemos o eco do pensamento de A jangada de pedra. A suspensão 
da visão é um meio de purgação, um espaço em branco habitado 
por “animais cegos” para tomada de consciência sobre a condição 
do fim. Uma reeducação ocular e do pensamento. O humanismo 
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do escritor o impossibilita jogar fora todas as cartas e não apostar 
numa ressurreição do homem pelo homem; a impossibilidade de 
uma convergência do olhar para as utopias coletivas não significa o 
apagamento total da visão. A cegueira adquire então a dimensão de 
uma hecatombe, um passo de travessia entre um modo e outro de 
vida, a renovação do mundo esperada do indivíduo cuja existência 
esteja à serviço da ação. A razão do declínio da civilização passa 
por um declínio da capacidade da visão – logo, uma renovação 
possível precisa passar por uma construção de outro modo de ver, 
liberto das determinações impostas e autoimpostas. Não há um 
fim onde é possível chegar. A civilização não é lugar, é um proces-
so, uma conquista adquirida no trânsito entre o ponto que estamos 
e a possibilidade. 
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HEROÍSMOS À BEIRA-MAR: CESÁRIO VERDE E 
AUGUSTO DOS ANJOS

Rafael Iatzaki Rigoni1

O desejo de aproximar a poesia de Cesário Verde à poesia de 
Augusto dos Anjos em um breve estudo crítico surgiu da leitu-
ra de um poema de João Cabral de Melo Neto, juntamente com 
o estudo a “Nau de Ícaro” de Eduardo Lourenço.  João Cabral 
nesse paradigmático poema “o sim contra o sim” reflete sobre  
uma série de autores e artistas com quem o poeta aprendeu ou 
ainda com quem o poeta acredita que suas artes se relacionem 
ou revelem um domínio de arte invejável: O pintor Miró, a poeta 
Marianne Moore, Augusto dos Anjos,  Cesário Verde, entre outros. 
Importante notar o fato de que o poema está dividido em blocos 
separados por linhas, desta forma cada artista está inserido em um 
espaço específico ou até mesmo individual. Contudo, Cesário Ver-
de e Augusto dos Anjos são apresentados em um mesmo bloco e 
se relacionam devido o uso que fazem das águas e das cores para 
colorir em seus poemas as  paisagens que criam. 

Cesário Verde usava a tinta
de forma singular:
não para colorir,
apesar da cor que nele há.
 
Talvez que nem usasse tinta,
somente água clara,
aquela água de vidro
que se vê percorrer a Arcádia.
 
Certo, não escrevia com ela,
ou escrevia lavando:
relavava, enxaguava
seu mundo em sábado de banho.
 
Assim chegou aos tons opostos
das maçãs que contou:

1 Mestrando em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná.
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rubras dentro da cesta
de quem no rosto as tem sem cor.

Augusto dos Anjos não tinha
dessa tinta água clara.
Se água, do Paraíba
nordestino, que ignora a Fábula.
 
Tais águas não são lavadeiras,
deixam tudo encardido:
o vermelho das chitas
ou o reluzente dos estilos.
 
E quando usadas como tinta
escrevem negro tudo:
dão um mundo velado
por véus de lama, véus de luto.
 
Donde decerto o timbre fúnebre,
dureza da pisada,
geometria de enterro
de sua poesia enfileirada.
(MELLO, 1994 pg. 298)

Esta aproximação nos poemas nos leva a uma reflexão da série 
de características que ambos os poetas compartilham, para além 
do fato de ambos escreverem na mesma língua. 

Joaquim Cesário Verde nasceu em Lisboa em 1855 e morreu 
em Lisboa 31 anos mais tarde, em 1886, vítima da tuberculose. 
Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu na cidade de 
Engenho de Pau-d’arco na Paraíba em 1884 e morreu em Leo-
poldina-MG 30 anos depois, em 1914, em decorrência de uma 
pneumonia. Para além de similaridades biográficas outro elemento 
que podemos relacionar é o fato de ambos os poetas terem so-
mente uma única coleção de poemas escrito em toda a sua vida. 
“O livro de Cesário Verde” é uma edição póstuma de seus poemas 
publicados em periódicos que foram organizados neste volume 
por seu amigo Silva Pinto em 1887. Já Augusto dos Anjos pu-
blicou vários poemas em periódicos durante sua vida e os reuniu 
em um livro publicado em 1912 intitulado “EU”. Após sua morte 
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seu amigo Osíries Soares organizou uma edição chamada “EU & 
outras poesias” incluído poemas até então não publicados pelo 
autor. Por último, há ainda o fato de que para os críticos literários 
ambas as poéticas se fazem resistente a categorização, uma vez que 
precedem o movimento modernista em seus países, o influenciam 
mas nele não sem enquadram. Ainda que comumente a crítica os 
associe a um parnasianismo duvidoso - via de regra devido ao uso 
das formas clássicas, especificamente do soneto, ou ainda de um 
quimérico pré-modernismo - sabemos que o uso dessas categorias 
não são suficientes e  acreditamos fazerem um desfavor às obras e 
suas recepções uma que escamoteam as idiossincrasias de cada ars 
poética e as tratam de maneira superficial.

Dito isso podemos agora explicitar nossa intenção com este 
trabalho.Gostaríamos de propor uma leitura analítica comparativa 
de dois poemas com base nos apontamentos propostos por João 
Cabral para esses dois poetas e nas reflexões de Eduardo Louren-
ço sobre as relações entre Brasil e Portugal. Os poemas a serem 
analisados são os sonetos “Heroísmo” de Cesário Verde e o sone-
to “Alucinação à beira-mar” de Augusto dos Anjos. A escolha dos 
poemas se deu por ambos apresentarem a mesma forma, o soneto, 
e versarem sobre o mesmo tema-imagem, o mar, mas com modos 
e propósitos muitos distintos. Passemos agora aos poemas.

HEROÍSMOS - CESÁRIO VERDE 

Eu temo muito o mar, o mar enorme,  
Solene, enraivecido, turbulento,  
Erguido em vagalhões, rugindo ao vento;  
O mar sublime, o mar que nunca dorme.  
 
Eu temo o largo mar, rebelde, informe,  
De vítimas famélico, sedento,  
E creio ouvir em cada seu lamento  
Os ruídos dum túmulo disforme.  
 
Contudo, num barquinho transparente,  
No seu dorso feroz vou blasonar,  
Tufada a vela e n’água quase assente,  
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E ouvindo muito ao perto o seu bramar,  
Eu rindo, sem cuidados, simplesmente,  
Escarro, com desdém, no grande mar! 
(VERDE, 2006, pg.66)

ALUCINAÇÃO À BEIRA-MAR - AUGUSTO DOS ANJOS 

Um medo de morrer meus pés esfriava.
Noite alta. Ante o telúrico recorte,
Na diuturna discórdia, a equórea coorte
Atordoadoramente ribombava!

Eu, ególatra céptico, cismava
Em meu destino!... O vento estava forte
E aquela matemática da Morte
Com os seus números negros, me assombrava!

Mas a alga usufrutuária dos oceanos
E os malacopterígios subraquianos
Que um castigo de espécie emudeceu,

No eterno horror das convulsões marítimas,
Pareciam também corpos de vítimas
Condenadas à Morte, assim como eu!
(ANJOS, 2011, pg.177)

O soneto de Cesário Verde apresenta uma estrutura clássica, 
facilmente reconhecida que denominamos de soneto Camoniano, 
uma vez que apresenta um esquema de rimas ABBA, ABBA, CDC 
e DCD e decassílabos heroicos. Seu significado manifesta não é 
algo de difícil compreensão: temos aqui a voz de um sujeito lírico 
que nos dois primeiros quartetos do soneto descreve e exalta a 
grandeza e a ferocidade do mar. E em seguida, nos dois tercetos 
somos introduzidos a ação realizada pelo sujeito lírico que ao to-
mar um pequeno barco navega até o que parece ser o alto-mar 
e lá, em meio às águas turbulentas, escarra no mar em um ato 
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de rebeldia e transgressão. Ato esse ambíguo e revelador, pois ao 
mesmo tempo que podemos descrevê-lo como inútil sabemos da 
importância simbólica que o ato ganha ao ser versado em um so-
neto de estilo camoniano.

A estrutura grandiloquente remete ao épico e à obra de Ca-
mões, grande nome e símbolo da força e perenidade da tradição 
portuguesa, porém se choca com a mesquinhez do ato que o poe-
ma descreve, ato esse que poderíamos considerar revelação da san-
dice do próprio sujeito lírico. A tensão criada entre a estrutura e o 
conteúdo aponta para o caráter moderno da obra de Cesário Ver-
de, mas também nos ajuda a entender o próprio título conferido 
ao poema: se Camões em sua obra-prima cantou os feitos heroicos 
de Vasco da Gama ao chegar às Índias, revelando a quintessência 
do valor e do heroísmo português, Cesário Verde se reapropria do 
discurso e da tradição camoniana para nos traçar o perfil do novo 
herói português, ou ainda, o novo heroísmo português. E do que 
consistiria esse novo heroísmo português? Ele se dá a partir de 
uma relação de afronta e questionamento do passado, das heranças 
e das tradições portuguesas. 

A tensão construída em torno do embate “o mar” (enorme) 
versus “o eu”(pequeno) parece ser central na estrutura do poema, 
uma vez que se pode notar que a divisão das estrofes e a pró-
pria escolha de vocabulários foi articulada para acentuar essa ten-
são. Os dois primeiros quartetos versam sobre a ferocidade e a 
grandiosidade do mar e o caracterizam com os seguintes adjeti-
vos: “enorme”, “solene”, “enraivecido”,”turbulento”, “sublime”, 
“largo”, “rebelde”,”informe”, [de vítimas]”famélico”, “sedento”. 
Nota-se que não apenas o número de versos dedicados a descrição 
da imagem-símbolo mar é maior do que a descrição do ato do 
sujeito lírico - oito versos para a descrição marinha e seis versos 
para a narração do ato final - como também a presença de um 
desejo de enfatizar a grandiosidade e a ferocidade das águas. Por 
outro lado, a presença da conjunção adversativa “contudo” no iní-
cio do primeiro terceto revela uma contraposição e um contraste 
à primeira parte, o que faz com que o leitor espere encontrar algo  
que se oponha ao primeiro objeto, ou imagem, ao seu tamanho 
e agressividade: encontramos aí a narrativa de uma viagem tão 
heroica quanto a de Vasco da Gama em direção às Índias, ainda 
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que menor e aparentemente muito mais insignificante. A escolha 
lexical aqui também acentua a pequenez e a insignificância do ato, 
tendo em vista que o barco utilizado para tal empreendimento é 
descrito como “transparente” e nos é apresentado em sua versão 
diminutiva “barquinho”. O adjetivo transparente não nos parece 
algo recorrente ou mesmo coerente no eixo sintagmático de uma 
oração cujo núcleo seja “barco”, porém a linguagem poética ao 
aproximar os dois termos pode levar o leitor à imagem de um 
“barquinho transparente” como o vidro, ou seja, um pequeno bar-
co feito de frágil vidro, que navega em um tempestuoso. Há ainda 
nos tercetos uma antropomorfização da figurar marinha que se 
acrescenta a descrição do mar e o torna ainda mais terrível, pois 
ele recebe um “dorso” e faz-se semelhante a um terrível gigante 
(talvez um possível eco da obra camoniana onde encontramos a 
figura de Adamastor como uma antropomorfização do Cabo das 
tormentas).

Em síntese, dois elementos são centrais para a nossa análise 
do poema em questão: primeiramente a tensão entre o mar e o 
homem, ou ainda, o grandioso e o pequeno; e a relação que ali se 
constrói com a tradição portuguesa, relação esta que poderíamos 
descrever como contraditória e complexa, uma vez que dela se 
apropria e se utiliza para lançar as próprias bases do texto,isto é, da 
forma, mas que em seu conteúdo à tradição se opõe e a contesta 
traçando um novo perfil do herói português moderno. 

Passemos agora a leitura do poema de Augusto dos Anjos 
“Alucinação à beira-mar” em uma tentativa de o contrastar e con-
trapor ao texto do escritor português. Iniciaremos nossa leitura 
por indicar as similaridade entre ambos os textos: soneto clássi-
co, ainda que não camoniano, em  versos decassílabos, rimado e 
com um padrão de rimas ABBA, ABBA, CCD e EED. Pode-se 
dizer que ambos os textos são representativos das poéticas desses 
escritores, textos que poderíamos denominar de antológicos por 
nos apresentarem as características e o estilo comumente atribuí-
do a obra de seus autores. Aqui em Augusto dos Anjos podemos 
encontrar o tom telúrico e sombrio, para além do próprio tema, 
que levou o escritor a receber o epíteto de “poeta da Morte”; seus 
inventivos e controversos neologismos e ainda sua predileção por 
léxicos cientificistas. 
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Da mesma forma como o primeiro texto o soneto em ques-
tão também apresenta uma primeira camada de sentido facilmen-
te reconhecível: o poema trata de um sujeito lírico que  invadido 
pelo medo da morte alucina que as ondas são “corpos de vítimas” 
que assim como ele também estão condenados à morte. Isto é 
facilmente apreendido no corpo do texto, mesmo que recheado 
por léxicos desconhecidos, mas também é reforçado pelo título 
do poema que nos anuncia o teor e a qualidade das imagens que 
ali são descritas, isto é, são alucinações. A maestria do poeta se faz 
notar quando se repara que em nenhuma parte no corpo do texto 
o objeto, ou a imagem, mar é nomeada diretamente, temos antes 
referências implícitas ou alusões. O único momento em que o mar 
é realmente nomeado é no próprio título do poema, o que mais 
uma vez colabora com o conceito de um poema que descreve uma 
alucinação, tendo em vista que um dos sentidos de “alucinar” é a 
sensação e a percepção da presença de objetos ou seres que na ver-
dade estão ausentes. O que isso nos revela é o fato de que em seu 
cerne o poema não está articulado em torno da imagem-símbolo 
do mar, como temos no poema de Cesário Verde, mas antes está 
centrado no estado de alma do sujeito lírico. Dito em outras pala-
vras, no poema em questão a figura do mar não passa de um mero 
reflexo, de um mero espelho, ou ainda, de uma projeção da própria 
interioridade do sujeito lírico ali presente. Um breve exercício ima-
ginativo pode nos ajudar a elucidar nosso ponto: imaginemos que 
as ações descritas no poema se deem em uma floresta, ou mesmo 
em uma pedreira. Sabemos que a voz lírica que enuncia o discurso 
utilizaria de outros elementos para se revelar ao leitor, pois o mo-
vimento das ondas, ou a própria imagem do mar, não é central a 
mensagem, mesmo que tenha desencadeado um pensamento que 
permitiu ao sujeito se comparar a ela, mas sim o estado alucinató-
rio e o medo da morte são. 

Em outras palavras, o que gostaríamos de salientar em nossa 
análise do texto de Augusto dos Anjos é o fato de que o uso da 
imagem do mar no poema não parece nos permitir afirmar que o 
mar é aqui utilizado como um símbolo, como no caso do primei-
ro poema onde a imagem do mar estava simbolizando a herança 
e a tradição portuguesa, mas sim como um simples mecanismo 
ou espaço para a projeção da anterioridade do sujeito lírico. Para 
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melhor elucidarmos nosso ponto, gostaríamos de citarmos uma 
passagem de Fernando Pessoa onde ele ao discorrer sobre seu o 
Paulismo afirma:

Assim, tendo nós, ao mesmo tempo, consciência do exterior 
e do nosso espírito, e sendo o nosso espírito uma paisagem, 
temos ao mesmo tempo consciência de duas paisagens. Ora, 
essas paisagens fundem-se, interpenetram-se, de modo que 
o nosso estado de alma, seja ele qual for, sofre um pouco da 
paisagem que estamos vendo — num dia de sol uma alma 
triste não pode estar tão triste como num dia de chuva — e, 
também, a paisagem exterior sofre do nosso estado de alma 
— é de todos os tempos dizer-se, sobretudo em verso, coisas 
como que ―na ausência da amada o sol não brilha -, e outras 
coisas assim. De maneira que a arte que queira representar 
bem a realidade terá de a dar através duma representação si-
multânea da paisagem interior e da paisagem exterior. Resul-
ta que terá de tentar dar uma intersecção de duas paisagens. 
Tem de ser duas paisagens, mas pode ser — não se querendo 
admitir que um estado de alma é uma paisagem — que se 
queira simplesmente interseccionar um estado de alma (puro 
e simples sentimento) com a paisagem exterior. (PESSOA, 
1972, p. 101)    

Desta forma, o que encontramos em Augusto dos Anjos pare-
ce ser um exemplo do pensamento pessoaniano sobre a poesia que 
utiliza da paisagem externa para se projetar a paisagem interna, 
isto é, o exterior como projeção de uma subjetividade. Coinciden-
temente ambos os textos parecem se tratarem de subjetividades 
mentalmente ou emocionalmente debilitadas, ou melhor, enfer-
mas, doentes. Isto dito tendo em mente que no primeiro poema o 
descrição do escarro no mar revela um sujeito lírico transtornado, 
ou ainda, cuja a racionalidade parece de toda ausente no poema e 
no segundo poema temos uma voz lírica descrevendo uma aluci-
nação que se sabe ser indício de um estado psicológico doente.

Gostaríamos de encerrar nossa breve leitura comparativa des-
te dois poemas lançando mão de um apontamento levantado por 
Lourenço (2001) onde ao refletir sobre as relações entre Brasil e 
Portugal, tendo em vista a experiência histórica compartilhada, 
afirma que a abordagem que ambos tem de suas histórias e iden-
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tidades nacionais se diferenciam principalmente devido a uma po-
sição projetivista brasileira enquanto a nação portuguesa apresen-
taria uma posição retrospectivista. Em outros termos, enquanto 
Portugal se relaciona com sua história e se constrói a partir de 
uma relação direta com seu passado, glorificando-o, exaltando-o 
ou mesmo o criticando, o Brasil se construiria identitariamente 
por meio de um escamoteamento de seu passado histórico e se 
projetaria no tempo e espaço como nascido de si próprio, criando 
a si mesmo. 

O estudo aqui realisado procurou, partindo do poema de João 
Cabral e das reflexões de Eduardo Lourenço, uma leitura de dois 
textos que fossem passíveis de serem aproximados, tendo em 
mente tanto a esfera temporal quanto suas características gerais, e 
onde pudéssemos contestar ou mesmo afirmar as proposições de 
Lourenço diante de um texto literário. Ao término de nossa leitura 
devemos concordar com o crítico português quanto sua descrição 
das relações portuguesas e brasileiras com seu passado histórico 
e deixamos os textos instigados para um futuro estudo de maior 
fôlego e profundidade, onde não somente em um caso isolado, 
mas sim em uma gama e extensão maior de poetas e poemas pu-
déssemos ler e analisar a perspectiva portuguesa de retrospecção 
e ancoramento no passado refletidos na literatura e a perspectiva 
brasileira de projeção e autoconfecção presente em nossa litera-
tura.
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HÚMUS, DE RAUL BRANDÃO: MUDANÇA DE 
PARADIGMA NA FIGURAÇÃO DA PERSONAGEM

Raquel Trentin Oliveira1

Na tradição narrativa predominante no século XIX, a perso-
nagem costumava ser apresentada mediante um retrato inicial tra-
çado, diretamente, pelo narrador, que expressava ou indiciava as 
principais características dela. A medida que a narrativa avançava, a 
imagem inicial da personagem era confirmada (por suas ações, por 
suas falas, por exemplo), acentuada (pelas situações de que parti-
cipava, pelos cenários em se que enquadrava, pela visão de outras 
personagens, por exemplo), mas também podia ter aspectos es-
clarecidos (revelando-se motivações interiores, segredos, mistérios 
antes só sugeridos ou não informados no retrato inicial), parcial-
mente retificados (tendo alguns dos seus dados revistos, corrigidos 
por novas situações ou pontos de vista) ou ainda transformados 
(frutos da aprendizagem e do amadurecimento da personagem). 
Toda qualidade servia para exprimir uma substância, todas as 
possibilidades do pensamento e da ação da personagem se torna-
vam infalivelmente atributos dessa substância. O devir temporal 
mostrava-se solidário à revelação de uma essência, sendo qualquer 
falha ou desvio nesse processo parcial, superficial, retificável. Ao 
leitor cabia então atualizar a imagem da personagem, muitas vezes 
alimentada diretamente por modelos ou estereótipos vindos do 
mundo real, mantendo-se uma dinâmica natural, uma impressão 
de continuidade, de plenitude. E o prazer do leitor talvez estivesse 
relacionado justamente a esse papel de sintetizar e organizar os 
dados atribuídos à personagem em uma imagem coerente. Logica-
mente, esse tipo de figuração responde a uma estética pautada no 
realismo formal, que, ao longo do século XIX, assimilou em algu-
ma medida o positivismo científico e, no extremo, sua capacidade 
de analisar e sistematizar os dados em tipos e categorias, subordi-
nados a uma lógica causal e por vezes determinista, que apontava 
para um delírio da coerência absoluta. 

De maneira geral, muitos romancistas do século XX tenderam 
1 Prof. Dra. da Universidade Federal de Santa Mara.
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a desmascarar essa retórica da figuração da personagem (REIS, 
2014). Notadamente, tal tendência liga-se a uma compreensão 
mais complexa da vida psicológica da pessoa que, na virada do sé-
culo XIX para o XX, ganhou amplas dimensões teóricas; também 
a um esgotamento do ideal de verossimilhança realista e a uma 
consciência cada vez mais aguda das convenções e dos artifícios 
ficcionais. 

Em relação à narrativa portuguesa produzida ao longo do sé-
culo XX, é comum reconhecer-se as mudanças significativas que 
a distanciaram da narrativa oitocentista – e da neorrealista sua su-
cessora – especialmente a produzida a partir das décadas de 50 e 
60, em diálogo com tendências da literatura europeia, principal-
mente, e com correntes estéticas que em Portugal ganharam mais 
vitalidade, como o surrealismo e o novo romance francês. Diz a 
professora Cristina Robalo Cordeiro, em um esclarecedor artigo 
que lê panoramicamente o romance português produzido entre as 
décadas de 60 e 90:

Negando-se a ser modo de representação do real por excelên-
cia, e procurando igualmente contestar, em reação às anterio-
res realizações neo-realistas, os limites ideológicos impostos 
por qualquer tipo de literatura meramente comprometida, es-
tes novos textos, não reconhecendo ao narrador uma função 
demiúrgica, rejeitam as regras de intriga tranquilamente bem 
montada, o desenho da personagem como cristalização de 
um carácter e polo aglutinador da ação, a descrição meto-
nímica de um espaço potencialmente apto a representações 
econômico-sociais e em estreita conexão com a vida psico-
lógica das figuras que o povoam e a concepção de tempo 
na linearidade de um devir temporal. Estes romances que a 
crítica cada vez mais designará por textos, urdidos num pro-
cesso extremamente pessoal e complexo, instauram ainda 
um violento atentado aos protocolos tradicionais da leitura, 
desconcertando ou mesmo afastando quem não se disponha 
a um esforço continuado de atenção (de associação e decifra-
ção) (CORDEIRO, 1997, p.111-112). 

Assim, o romance português caminha, segundo a autora, “do 
primado de uma universalidade ordenada, da ideia, postulada pela 
ciência e filosofias positivistas do século XIX, da unidade funda-
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mental do ser e do mundo à instauração definitiva dos conceitos 
de probabilidade, de relatividade e indeterminação, utilizados para 
reproduzir o cepticismo quanto à possibilidade de uma visão segu-
ra do real” (CORDEIRO, 1997, p. 116),

Ainda que situando essas mudanças na esteira, sobretudo, 
do novo romance francês, a autora reconhece em Raul Brandão, 
o “precursor e modelo da moderna ficção portuguesa” (1997, 
p.112). Da mesma maneira, Jacinto do Prado Coelho, ao escrever 
em 1969 sobre o Húmus, menciona: 

agora, a cinquenta anos de distância, é que o Húmus parece 
duma atualidade mais viva e mais admirável. Agora que assis-
timos à experiência novelística dos anos 30 [...] e mais recen-
temente, ao surto duma Agustina Bessa Luís, dum Vergílio 
Ferreira, dum Almeida Faria [...] medimos melhor o signifi-
cado de Raul Brandão na literatura portuguesa, vemos nele 
um expoente e um grande precursor (apud REIS; PEREIRA, 
s.d., p. 304):

Associado à antecipação do existencialismo, do surrealismo 
(PRADO COELHO, 1969) e do nouveau roman (DAVID-MOU-
RÃO FERREIRA, 1969; VERGÍLIO FERREIRA, 1987), Húmus, 
a mais consagrada obra de Raul Brandão, caracteriza-se formal-
mente pela desconstrução do enredo e pela desfiguração da per-
sonagem.  

Em Tempo e narrativa, Ricoeur conecta justamente esses dois 
acontecimentos para caracterizar o romance moderno: “enquan-
to Aristóteles subordinava os caracteres à intriga [...] vemos, com 
o romance moderno, a noção de caráter libertar-se da noção de 
intriga e, depois, fazer-lhe concorrência e mesmo eclipsá-la total-
mente”.  Esse eclipse prende-se ao aparecimento do romance de 
fluxo de consciência, maravilhosamente ilustrado por Virginia Wo-
olf, onde impera “o inacabamento da personalidade, a diversidade 
dos níveis de consciência, de subconsciência e de inconsciência, o 
fervilhar dos desejos não formulados, o caráter incoativo e evanes-
cente das formações afetivas” (2002, p. 14)

O narrador de Húmus não está preocupado em contar uma his-
tória mas em refletir, questionar sua própria capacidade de repre-
sentação do real. Assume, assim, predominantemente uma verve 
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ensaística, que se digladia em torno da incapacidade de compre-
ender o outro e a si mesmo e assim representar as pessoas/perso-
nagens em uma fórmula acabada, completa e coerente: “O drama 
não tem personagens nem gestos, nem regras, nem leis. Não tem 
acção. Passa-se no silêncio, despercebido, entre mim e mim. É um 
debate perpétuo” (BRANDÃO, 2010, p.69), sentencia o narrador. 
Desse modo, sua postura pode ser pensada analogamente à po-
ética da personagem moderna na medida em que aponta para a 
consciência do esgotamento de um paradigma.

A expressão dessa consciência, a nosso ver, resulta de dois pro-
cessos figurativos principais em Húmus: por um lado, a máxima 
estereotipização e o consequente esvaziamento da personalidade, 
por outro lado, o questionamento dessa planificação por meio da 
projeção do incongruente, contraditório e múltiplo de cada ser. 

Na vila de Húmus impera o mesmo tom “denegrido e uni-
forme”, que caracteriza desde o cenário até os seus habitantes, 
“figuras de cera”, “imóveis”, que “adquiriram a mesma expres-
são” (2010, p.18), compostas de “hábitos lentamente acumulados” 
(2010, p.11). O olhar do narrador começa então por resumi-las 
de fora: “Mora aqui a Teles que passa a vida a limpar os móveis 
[...] Mora aqui a D. Restituta, sempre a acenar que sim a vida” e a 
Úrsula, cuja missão no mundo é fazer rir os outros” (2010, p.13). 

Reduzidas a um ou dois traços, confinadas a uma simples ob-
sessão, tal como analisa Vergílio Ferreira (1987), tais personagens 
são meros indicativos na proliferação de Húmus, em que surgem 
e desaparecem instantâneas e espectrais ou, menos do que isso, 
quando se inventam totalmente irreais pelo inédito processo de 
receberem nomes absurdos, como o de D. Biblioteca [...]. Dissi-
padas em irrealidade, o seu vazio dir-se-ia acentuar-se ainda pelo 
que aponta à supressão do próprio nome nas simples iniciais dele 
num Joyce ou num Kafka, ou na eliminação pura e simples num 
Beckett [...]”. Além disso, em Húmus, “os nomes próprios são o 
motivo de um simples jogo de palavras – tão ao gosto também do 
novo romance – como no ‘Elias de Melo e Melias de Melo’ ou no 
‘Teles e o Reles’”.  O indivíduo deixou de existir e o que resta para 
o indicar é um confuso rumor de sons como a confusão em que 
se submergem”, conclui Vergílio Ferreira (apud REIS; PEREIRA, 
s.d. p. 310)
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O que esses apontamentos de Vergílio Ferreira não dizem é 
que, com tal despersonalização, essas personagens parecem atin-
gidas por um processo de reificação, no sentido de que a sua 
realidade social e subjetiva, de natureza dinâmica e complexa, é 
reduzida a características de um objeto inorgânico – fixidez, auto-
matismo, passividade, perdendo sua autonomia e autoconsciência. 
“Seres que fazem da vida um hábito” (2010, p.13), limitam-se a 
uma postura repetitiva e indiferenciada: “vejo sempre a vila, com 
as mesmas figuras de museu sentadas na mesma sala... [...] Vejo 
vir os gestos, as cortesias, as ações do confim dos séculos. Isto é 
nada, é vulgar e cotidiano. É uma aparência. A vila é um simulacro. 
Melhor: a vida é um simulacro” (2010, p. 21). Essas reflexões do 
narrador lembram mesmo o conceito mais restrito de reificação, 
tal como retomado por Georg Lukács (2003) de Karl Marx, no 
sentido de que as personagens sujeitam-se ao caráter mecânico, 
automatizado de objetos e mercadorias, reduzindo sua “vida espi-
ritual ao mínimo” e sua “vida material ao máximo” (BRANDÃO, 
2010, p.225), como acusa o narrador ainda em outro momento da 
narrativa. 

É justamente a partir do reconhecimento de que “estamos en-
terrados em convenções até ao pescoço: usamos as mesmas pa-
lavras, fizemos os mesmos gestos” (2010, p. 25) que o narrador 
começa a descortinar uma outra vida, que convive com a simulada, 
assim dando a medida também do processo de negação e controle 
por que passa o indivíduo para superar os conflitos interiores e 
assumir uma conduta aprovável socialmente: “há pelo menos dois 
seres neste homem que toda a gente conhece pautado, regrado, 
metódico” (2010, p.21); “a vila é tumular e encardida, mas oculta 
dentro dos seus muros um sonho desconforme” (2010, p. 29). O 
ato de narração assim se dispõe a fazer “vir à supuração” uma 
“vida oculta” (2010, p.25); “o que me interessa”, diz o narrador, 
“são as figuras invisíveis” (2010, p. 13). Reconhece, no entanto, a 
dificuldade de arrancar a máscara, pois ela “é indispensável e é por 
ela que nos julgam”: “finjo, e o sorriso acaba por ganhar cama, a 
boca por se habituar à mentira, a ponto de já não saber discernir o 
meu ser, do ser artificial que criei peça a peça” (2010, p.45).

“Que se passa em cada casa, dentro de cada ser, no fundo de 
cada poço?” (2010, p.60), pergunta-se o narrador, começando sua 
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inquirição por si mesmo: “discuto. Interrogo-me, dilacero-me. 
Não me compreendo” (p.65) “Cada vez descubro em mim um 
subterrâneo mais fundo” (2010, p.66). A maior parte da narrativa, 
então, está voltada para a interrogação desse eu subterrâneo que, 
significativamente, recebe um nome – Gabiru –, enquanto outros 
nomes se apagam na narrativa, dando ainda maior expressão ao 
drama interior do narrador-protagonista e ao processo de reco-
nhecimento de sua alteridade. Gabiru, afirma o narrador, é “um 
homem absurdo... Para ele a vida consiste, encolhido e transido, 
em embeber-se em sonho, em desfazer-se em sonho, em atascar-se 
em sonho. Meses inteiros ninguém lhe arranca palavra, dias intei-
ros ouço-o monologar no fundo de mim próprio. Ignora todas as 
realidades práticas” (2010, p.26). 

 Assim, a ação em Húmus passa-se toda no interior do narra-
dor-protagonista: “os maiores dramas passam-se no silêncio”, diz 
ele, demarcando claramente uma mudança no formato da intriga 
que nos obriga a reconhecer uma expansão do conceito de ação. 
Como explica Ricoeur, com o romance moderno e a sua recusa da 
intriga tradicional: 

é também o campo da ação que se expande. Por ação, deve-
mos poder entender mais que a conduta dos protagonistas 
produzindo mudanças visíveis da situação, reviravoltas de 
fortuna, o que poderíamos chamar de o destino externo das 
pessoas. É também ação, num sentido mais amplo, a trans-
formação moral de um personagem, seu crescimento e sua 
educação, sua iniciação à complexidade da vida moral e afeti-
va. Derivam finalmente da ação, num sentido mais sutil ainda, 
mudanças puramente interiores que afetam o próprio curso 
temporal das sensações, das emoções, eventualmente no pla-
no menos premeditado, menos consciente, que a introspec-
ção pode atingir (2002, p. 16). 

O mergulho na introspecção depara-se com a impossibilidade 
de abarcar o objeto da percepção, de significá-lo em definitivo, 
pois ele se amplia para além dos limites da compreensão racio-
nal: “Na obscuridade e no silêncio, o sonho deita braços descon-
formes” (BRANDÃO, 2010, p.32); “a vida é muito maior pelo 
sonho do que pela realidade” (2010, p. 65). Com isso, rasura-se 
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uma certa definição da pessoa e do mundo, segundo a qual o in-
divíduo sempre tem uma forma, um contorno, que responde pela 
unidade e a essência de seus sentimentos, paixões e ideias: “Qual 
é o teu verdadeiro ser? Eu mesmo não sei. Dá-me um trabalhão 
encontrá-lo e acho-me sempre em frente de cacos, a que não con-
sigo dar unidade” (2010, p.129). Entregue ao “sonho desconexo” 
e “desconforme” (2010, p.29), a pessoa não tem outra saída senão 
conviver com a “incongruência”: “Eterna contradição de todo o 
teu ser. Não sabes o que queres nem como o queres. Não sabes 
no que crês nem no que não crês. És um impulso” (2010, p.70).

Zéraffa, quando analisa a tradição inaugurada por Proust, Joy-
ce e Woolf, lembra que suas personagens: 

Veem escapar-lhes o objeto de sua busca, de sua experiência, 
de sua exigência: o sentido, a forma, a destinação coerente de 
sua pessoa. O Ser é um horizonte. Daí vem que o romance 
acabe sem que o herói se sinta Uno e que tenha podido rea-
tar vínculos harmoniosos com o mundo.... Esta inconclusão 
liga-se ao fato de que a personagem se recusou a confiar nas 
formas existentes da vida de valores, fossem estes morais, so-
ciológicos, políticos ou psicológicos (2010, p.132).

Essa desconfiança em relação às coordenadas externas é tam-
bém em Húmus um dos motivos da desagregação da personagem-
-narradora: “Preciso de caminhar para um destino. Crer é uma ne-
cessidade absoluta... tenho necessidade de Deus... Sem ele a vida 
é desconexa e atroz; pior, é monstruosa... dentro em mim tudo 
me fala numa lei, numa lógica, numa razão de ser, num sentido” 
(BRANDÃO, 2010, p.91); “Mas se Deus não existe o que me fica 
do mundo? Sou nada no infinito... Sou o acaso...” (2010, p. 92). 
Assim, a angústia da personagem cresce conforme se vê despida 
de tudo aquilo que poderia moldar o sentido de sua existência: 
vínculos de sangue, ideais políticos, valores morais, crenças reli-
giosas; honra, deveres, obrigações. Diz o narrador: “até aqui tinha 
uma tábua a que deitar a mão... Agora sinto-me isolado neste caos 
infinito, nesse repelão desabalado que me leva sem sentido e sem 
fim” (2010, p.137); “tudo o que fiz era um simulacro, reconheço 
[...] Passei a vida a cumprir o meu dever e a margar o meu dever” 
(2010, p.123), “Mas agora que me resta se tudo é vazio de signifi-
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cação?” (2010, p. 128)
Se a reflexão do narrador torna-se uma reflexão sobre o ho-

mem moderno em geral não deixa de tornar-se também uma re-
flexão sobre a concepção de personagem a ele atrelada. O fato é 
que restam abalados os fundamentos axiológicos, os códigos de 
valores que orientavam o destino coerente da personagem e aju-
davam, inclusive, a balizar o mundo representado, a distinguir o 
herói do anti-herói, o protagonista do antagonista, o adjuvante do 
oponente: “começas, nesta nova situação, a compreenderes que 
o bem e o mal é tudo a mesma coisa” (p.146). O narrador entra, 
então, em uma espécie de euforia, desforra ou desespero: “Matar 
é só uma palavra”, “o remorso não existe”, o “crime não existe”, 
a “fórmula não existe”, “posso tudo o que quero”, “eu sou eu”, o 
“egoísmo é a suprema lei da vida”, “está roto o contrato”, “Vamos 
entrar noutra vida sem Deus e sem regras” (p. 169-171). Como se 
nota, bem perto estamos das personagens de um Camus ou de um 
Vergílio Ferreira, por exemplo.

A desagregação íntima do narrador-protagonista se exterioriza 
e se estende às outras personagens: “Aqui está a vila, mas as figuras 
mudaram, são disformes” (2010, p.130); “Toda a vila, a vila toda, 
a que a luz artificial dava relevo, desata a gritar como se lhe arran-
cassem a pele [...] gritos de dor, gritos de espanto, gritos sufocados 
de cólera, mais gritos de seres que não se querem separar da antiga 
carcaça” (2010, p. 195). E o narrador, então, termina por admitir 
sua incapacidade de explicar-se e de definir o outro: “À superfí-
cie todos nós nos conhecemos. Depois há outra camada, outra 
depois. Depois um bafo. Ninguém sabe do que é capaz, ninguém 
se conhece a si próprio, quanto mais aos outros...” (2010, p. 205). 

Zérrafa resume assim as intenções dominantes do romancista 
da corrente de consciência: “destruir as telas do a priori, substituir 
o nocional pelo vivido, minar as aparências e as normas que deli-
mitam artificialmente a vida humana a fim de evidenciar o move-
diço sob o imobilizado, o múltiplo sob o uniforme, e traçar uma 
figura da pessoa que não seja nem o reflexo nem a emergência da 
vida social” (2010, p. 155). Tal também parecem ser as intenções 
de Raul Brandão ao expressar o grito de desespero do protago-
nista de Húmus diante da desorientação e da multiplicação do ser 
– “agora não contenho a multidão que constitui a minha alma. 
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Nunca estou só e ouço os que clamam cada vez mais alto. Sinto 
fantasmas até a raiz da vida” (2010, p.222). 

Com tal formato, sem dúvida, Húmus contribui para embasar 
um tipo de figuração da personagem que se desenvolverá ostensi-
vamente em Portugal mediante processos como: a despersonaliza-
ção, que se materializa na “tendência a diluir as individualidades na 
classe niveladora de tipos, numa clara subalternização do homem à 
sociedade” (dominante apontada por Nelly Novaes Coelho, 1973, 
nos romances produzidos em Portugal a partir da década de 50); 
por outro lado, a restrição da onisciência do narrador em relação 
às personagens com o consequente reconhecimento dos limites 
do seu saber para representar o outro; o mergulho na introspecção 
e na consequente oscilação entre os planos mentais, com a mes-
cla do real e do imaginário, onírico ou fantástico; a obsessão por 
alguns temas como a morte de Deus e a consciência da finitude 
do homem, do absurdo e da dor humanas; a entrega ao tempo in-
terior, desconectado de uma ordem cronológica; a preferência por 
estados de introversão, solidão e incomunicabilidade; a figuração, 
enfim, de uma identidade fragmentada e múltipla. 
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TODO O ESTADO DE ALMA É UMA PAISAGEM: 
PAÙLISMO, INTERSECCIONISMO E LÚCIO 

CARDOSO1

Regina Márcia de Souza2

Fernando Pessoa (1888-1935) dispensa apresentações. Sua 
obra mudou para sempre a literatura do século XX, sobretudo 
com a construção heteronímica que, ainda hoje, é tema das mais 
diversas discussões literárias e existenciais. Contudo, a ênfase dire-
cionada a essa parte de sua obra, muitas vezes, acaba por reduzir 
outros aspectos de sua literatura, como seus projetos paùlista e 
interseccionista, que em geral são considerados infrutíferos pela 
crítica. Um dos objetivos desta pesquisa é mostrar que tanto o 
Paùlismo quanto o Interseccionismo deixaram marcas relevantes 
na obra pessoana, sendo possível encontrar ressonâncias dessas 
manifestações poéticas, não apenas em outros poemas de Fernan-
do Pessoa, mas, inclusive, em poetas de outras tradições literárias, 
como Lúcio Cardoso. Ainda que seja indiscutível a posição do po-
ema “Impressões do Crepúsculo” como genuinamente paùlista, 
e “Chuva Oblíqua” como legitimamente interseccionista, não se 
pode negar que a proposta de uma poesia que exprima a relação 
entre subjetivo/objetivo e interior/exterior esteja presente em 
grande parte da obra pessoana. 

Lúcio Cardoso (1912-1968), nascido em Curvelo, Minas Ge-
rais, produziu uma obra relevante não apenas na literatura, mas no 
teatro, no cinema e nas artes plásticas. Reconhecido, sobretudo, 
por sua ficção (sendo Crônica da casa assassinada seu romance de 
maior repercussão crítica), seus poemas publicados nos anos 1940 
não passaram despercebidos por críticos e poetas da época. Em-
bora não tenha despertado grande aclamação crítica, sua poesia 
foi apreciada por poetas como Carlos Drummond de Andrade, 
1 SOUZA, Regina. Todo o estado de alma é uma paisagem: Paùlismo, Interseccionismo e 
Lúcio Cardoso. 66p. Monografia – UFPR, Curitiba, 2013. Disponível em: <http://
www.humanas.ufpr.br/portal/letrasgraduacao/files/2015/02/Monografia-
Regina-Souza.pdf>.
2 Graduada em Letras-Português, bacharelado em Estudos Literários, UFPR; aluna 
especial do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR.
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Vinícius de Morais e Augusto Frederico Schmidt. Lúcio publicou 
em vida dois livros de poesia: Poesias (1941) e Novas Poesias (1944). 
Em 1982, foi publicado Poemas Inéditos, com edição organizada por 
Octávio de Faria. Contudo, a obra cardosiana (mesmo a obra fic-
cional) passou por um período de limbo, e sua poesia permaneceu 
por muito tempo de difícil acesso, já que não recebeu reedições. 
No entanto, em 2011, Ésio Macedo Ribeiro organizou a edição 
crítica da Poesia Completa de Lúcio, recuperando, além das poesias 
publicadas, outros poemas que permaneciam inéditos.

A ideia de trabalhar com esses dois poetas surgiu com a leitura 
da nota preliminar de Cancioneiro, na qual Fernando Pessoa afirma 
que “todo estado de alma é uma paisagem”. Uma vez que a poesia 
cardosiana trata, essencialmente, da manifestação de um estado 
de alma através da paisagem, considerei relevante verificar como 
essa temática é trabalhada por cada um dos poetas, estabelecendo 
um diálogo entre suas obras poéticas (considerando, para tanto, 
apenas a poesia ortónima de Fernando Pessoa). É fato que Lú-
cio Cardoso era um grande admirador de Fernando Pessoa, tendo 
contribuído com o texto “A voz de um profeta”, a respeito do po-
eta português, na publicação de Três poetas brasileiros apaixonados por 
Fernando Pessoa: Cecília Meireles, Murilo Mendes e Lúcio Cardoso, como 
informa Ésio Macedo Ribeiro (2011).

De acordo com Osvaldo Silvestre, “no plano social e ideoló-
gico, o Modernismo é um movimento reactivo face ao devir mas-
sificado da sociedade burguesa e do seu fundamento capitalista” 
(2010, p. 473). Enquanto a Vanguarda exalta a novidade, partindo 
de um ponto de vista futurista, o Modernismo se manifesta con-
tra o comportamento capitalista, em especial no que se refere à 
produção artística. Na literatura, especificamente, há a proposta 
de uma nova linguagem, sobretudo poética, que abre as possibili-
dades de experimentação em busca de uma nova sensação e per-
cepção. Pretende-se elevar a poesia a um plano sensorial extremo, 
despreocupando-se com a coerência superficial do texto e, dessa 
maneira, afastando-se de formas pré-estabelecidas por tradições 
literárias anteriores. 

A proposta modernista, considerando-se aqui a terceira fase do 
processo de modernização classificado por Marshall Berman3, sur-
3 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Schwarcz, 
1982.
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ge em um período histórico conturbado: Primeira Grande Guerra, 
crise econômica, ruptura consensual entre política, ética, moral e 
ciência, secularização e desestruturação social. Com a fartura de 
conflito, o indivíduo moderno sofre as intempéries de seu tempo, 
perdendo-se e encontrando-se, em “permanente desintegração e 
mudança, de luta e de contradição, de ambiguidade e angústia”, 
como aponta Berman (1982, p. 15). A busca pela identidade (ou 
não identidade) do ser reflete na arte, resultando, nas palavras de 
Silvestre, em “uma literatura da interrogação, do ensaio e da dúvi-
da, que recorre preferencialmente a formas de composição aberta 
ou suspende o sentido em favor de uma epifania do fragmento e 
do inconcluso” (2010, p. 474). Nesse sentido, a produção literária 
em Portugal entre 1912 e 1930, embora não homogênea nem estri-
tamente moderna, estabelece uma interferência estética relevante 
na literatura do século XX. Impulsionado por esses pressupostos, 
Fernando Pessoa vai inaugurar o Paùlismo e o Interseccionismo.

O Paùlismo surge dois anos antes da publicação de Orpheu, 
com o poema “Paúis” (mais tarde intitulado “Impressões do Cre-
púsculo”), escrito em 1913 e publicado em 1914, na revista A Re-
nascença. Primeiro poema publicado de Fernando Pessoa, “Paùis” 
traz uma poética previamente estruturada, já indicada no artigo “A 
nova poesia portuguesa”, publicado em A Águia, em 1912, no qual 
Pessoa propõe uma poética composta por três elementos: o vago, o 
subtil e o complexo. Para o poeta,

[...] Ideação vaga é coisa que é escusado definir de exaustiva-
mente explicante que é de per si o mero adjectivo; urge, ainda 
assim, que se observe que ideação vaga não implica necessa-
riamente ideação confusa, ou confusamente expressa [...]. Implica 
simplesmente uma ideação que tem o que é vago ou indefi-
nido por constante objecto e assunto, ainda que nitidamente 
o exprima ou definidamente o trate; sendo contudo evidente 
que quanto menos nitidamente o trate ou exprima mais clas-
sificável de vaga se tornará. [...] (PESSOA, 1980, p. 45) 

Assim, o objeto de discussão do eu lírico passa a ser indefini-
do e vago, mesmo que expresso de forma nítida e compreensível. 
Contudo, quanto menos inteligível for a expressão desse objeto, 
mais vaga será a ideação do poema.
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Com relação ao subtil, o Pessoa explica: 

[...] Por ideação subtil entendemos aquela que traduz uma sen-
sação simples por uma expressão que a torna vivida, minucio-
sa, detalhada — mas detalhada não em elementos exteriores, 
de contornos ou outros, mas em elementos interiores, sensa-
ções — sem contudo lhe acrescentar elemento que se não en-
contre na directa sensação inicial.[...] (PESSOA, 1980, p. 45) 

Essa expressão, a qual se refere Pessoa, deve intensificar uma 
sensação, mas não prolongá-la, tornando a poesia, paradoxalmen-
te, subjetiva e objetiva, na qual a ideia é intelectualizada e o senti-
mento interior detalhado objetivamente. 

Por fim, a ideação complexa é 

[...] a que traduz uma impressão ou sensação simples por uma 
expressão que a complica acrescentando-lhe um elemento 
explicativo, que, extraído dela, lhe dá um novo sentido. A ex-
pressão subtil intensifica, torna mais nítido; a expressão comple-
xa dilata, torna maior. A ideação subtil envolve ou uma directa 
intelectualização de uma ideia ou uma directa emocionaliza-
ção de uma emoção: daí o ficarem mais nítidas, a ideia por 
mais ideia, a emoção por mais emoção. A ideação complexa 
supõe sempre ou uma intelectualização de uma emoção, ou 
uma emocionalização de uma ideia: é desta heterogeneidade 
que a complexidade lhe vem. [...] (PESSOA, 1980, p. 45).

Diferentemente da ideação subtil, que intensifica uma sensação, 
a ideação complexa acrescenta um elemento que complementa e 
expande essa sensação. Em vez de intelectualizar uma ideia, o com-
plexo emocionaliza essa ideia, podendo, ainda, intelectualizar uma 
emoção. 

Com essa teorização poética, Pessoa estabelece as bases da 
poesia paúlica, aplicada no já referido poema, “Impressões do 
Crepúsculo” (“Paúis”). Para Paula Cristina Lopes (2010, p. 610), 
Pessoa tenta “conciliar a ‘materialização do espírito’ com a ‘espi-
ritualização da natureza’, numa harmonia de contrários procurada 
entre uma poesia simultaneamente objectiva e subjectiva, uma poesia da 
alma e da natureza”. Caio Gagliardi verifica que “nesse momento 
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da poesia de Pessoa, esse é o sentido com que a arte confunde-se 
com o sonho “em que não há exactidões, causalidades, valores 
morais ou clareza de propósito. Numa expressão, o mundo exte-
rior é fragmentado e metamorfoseado em onírico” (2010, p. 609). 
Em um ambiente irreal e abstrato, o eu lírico se revela taciturno 
e enigmático, em conflito consigo mesmo, com seus desejos, com 
seu presente e com seu futuro. Conquanto anseie por uma mu-
dança, não é capaz de defini-la, afastando-se de si mesmo (“O 
meu abandonar-me a mim-próprio até desfalecer”) e encontrando 
apenas o tédio existencial. Além de a temática apresentar ligeira 
aproximação com o Simbolismo, é possível ainda observar que 
a atitude do eu lírico é muito próxima à descrição do indivíduo 
moderno, citada por Marshall Berman. 

Alguns críticos defendem que o Interseccionismo é uma “evo-
lução” do Paùlismo, contudo, analisando uma carta de Pessoa en-
viada a Armando Cortês-Rodrigues – datada de 4-10-1914 –, é 
possível inferir que esses dois “ismos” existiam simultaneamen-
te e acabaram por se fundir com outros “ismos” presentes, por 
exemplo, em Orpheu. Assim, uma manifestação não ocorre em 
detrimento da outra.

Embora já citado por Fernando Pessoa em diversas correspon-
dências trocadas com Mário de Sá-Carneiro e Côrtes-Rodrigues, 
o Interseccionismo estreia com a publicação do poema “Chuva 
Oblíqua”, em 1915, no Orpheu 2. Maria Aliete Galhoz (1989) de-
fine a manifestação interseccionista como o “ajustamento a uma 
diferente exploração psíquica”, em que memórias, experiências ou 
vivências são chamadas pelo inconsciente, interpenetrando-se a 
paisagens exteriores, compondo a intersecção do plano imaginário 
e do real. Para Óscar Lopes, o “ismo” em questão “é uma original 
assimilação literária da estética plástica cubista” (1987, p. 458). Ou-
tros críticos, como Teresa Rita Lopes4, Antonio Tabucchi5, entre 
outros, também defendem a vertente cubista em “Chuva oblíqua”, 
contudo, de acordo com o teórico George Rudolf  Lind (1970, p. 
61), considerar o Interseccionismo pessoano apenas como a apli-
cação do cubismo e do futurismo na literatura, seria reduzi-lo à 
4 Pessoa, Fernando. Melhores poemas. Sel. e apresentação de Teresa Rita Lopes, 10. 
ed. São Paulo: Global Editora, 1986.
5 Tabucchi, Antonio. Pessoana Mínima. S/l.: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
1984.
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mera transferência conceitual e artística. 
Em texto não datado, intitulado “Manifesto” (PESSOA,1993, 

p. 140), Pessoa defende a ideia de que a sensação é composta por 
um objeto (que pode ser externo ou interior) e pela sensação pro-
priamente dita (ou a sensação desse objeto). Essa concepção foi 
colocada em prática no já citado poema “Chuva Oblíqua”, escrito 
em versos brancos e livres, composto por seis partes que não man-
têm relação direta, mas que conduzem o eu lírico por uma espécie 
de transe que perpassa imagens (paisagens exteriores e interiores) 
e sensações. A ideia de intersecção de um objeto com a sensação 
que se tem dele, defendida por Pessoa, assim como a intersec-
ção de diferentes paisagens da alma e do mundo exterior, são a 
principal característica do poema. Dessa maneira, o subjetivo e o 
objetivo fundem-se, engendrando um terceiro plano que pode ser 
estabelecido entre os planos do real e do imaginário. Nesse pla-
no interseccional, o abstrato realiza ações, ou seja, concretiza-se, 
evidenciando a plasticidade do poema, uma vez que o poeta abre 
a possibilidade de visualização de um objeto subjetivo ou de uma 
sensação. A associação de uma paisagem concreta a uma sensação 
ou objeto interior pode resultar em uma metáfora ou comparação. 
Segundo Gagliardi (2010, p. 159), Pessoa se baseia na premissa de 
que duas retas, para se cruzarem, implicam em um não paralelis-
mo. Dessa maneira, a chuva oblíqua passa a ser uma metáfora do 
olhar que cruza, que atravessa os planos sensoriais por meio da 
transparência dos objetos. Em vez de apenas contornar os objetos 
(o que, para o teórico, seria o mesmo que ignorá-los), o olhar do 
eu lírico os transpassa. Esse atravessar os objetos, que se tornam 
transparentes, acaba por conservá-los na memória do eu lírico, 
permitindo que ele os sinta e os perceba de forma intensa.

Diferentemente da ambientação paúlica, aqui não há apenas a 
manifestação do abstrato e do concreto, mas a sua fusão; o terceiro 
plano, o da intersecção, apresenta uma realidade transcendental 
que ultrapassa os limites do real e do imaginário, remetendo ao 
sonho.

Na análise das manifestações paùlista e interseccionista, per-
cebe-se que toda a teorização poética e a elaboração de elementos 
formais, desenvolvidas por Fernando Pessoa, conduzem à propos-
ta de uma poesia que exprime a relação/fusão entre uma sensação 
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e uma paisagem exterior. O poeta pretende racionalizar o que se 
experiencia por meio dos sentidos, uma vez que “a única realidade 
em arte é a consciência da sensação” (PESSOA, 1966, p. 137). Em 
uma nota preliminar, atribuída ao projeto poético Cancioneiro, Pes-
soa explicita sua percepção da paisagem, relacionando-a ao estado 
de alma: o estado de alma é representado por uma paisagem, ou 
mesmo, é uma paisagem propriamente dita, a qual interfere e sofre 
interferência da paisagem exterior. Dessa forma, Pessoa conclui 
que a representação da realidade por meio da arte deve tratar jus-
tamente desse plano de intersecção, no qual o estado de alma e a 
paisagem exterior são percebidos simultaneamente.

A paisagem como representação do estado de alma é funda-
mental na obra de Lúcio Cardoso. Em sua obra ficcional (para citar 
a ocorrência da paisagem em uma de suas atividades artísticas) ob-
serva-se uma plasticidade imagética na descrição da paisagem, que 
se relaciona diretamente com o conflito vivido por seus persona-
gens: “Olhando então as imagens que pareciam submersas numa 
pálida névoa de ouro, Aurélia sentiu-se bruscamente desamparada, 
atônita, sem saber ao certo o que tinha vindo fazer ali.” (CARDO-
SO, 2000, p. 76). A esse respeito, Mario Carelli afirma: 

a paisagem é sempre percebida em relação íntima com o es-
tado de alma do personagem. A paisagem, mais do que para 
induzir sentimentos ou fixar um cenário, serve para exprimir 
momentos privilegiados, sublinhar cenas dramáticas, dar uma 
dimensão cósmica a acontecimentos eminentemente subjeti-
vos (CARELLI, 1988, p. 82).

Para Carelli, Lúcio propõe um projeto que, por meio de estéti-
cas distintas, pretende exprimir o mundo interior em uma “cons-
tante fome de paisagens”. Dessa forma, a poesia cardosiana em-
barca nessa plasticidade imagética contida em sua prosa, tendo a 
imagem como elemento preponderante na manifestação de um 
estado de alma. Longe de ser apenas uma unidade complementar 
no poema, a paisagem relaciona-se com o sentimento do eu lírico, 
reflete seu estado de alma e inicia a “forma de busca por si mes-
mo”, não apenas habitando a paisagem, mas vivendo-a. Embora, 
na poética de Lúcio, a paisagem exterior não seja propriamente 
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interseccionada a uma sensação, a relação que estabelece com o 
“mundo interior” apresenta ressonâncias da percepção pessoana 
da paisagem. A consciência simultânea de uma paisagem interior 
e exterior, sugerida por Pessoa, está presente na poética cardosia-
na, ainda que essas paisagens se relacionem de forma distinta ao 
que propõe o poeta português: “Sentir o mundo exterior sufocado 
/ ao jugo poderoso desta música interior” (CARDOSO, 2011, p. 
221). A todo o momento Lúcio transforma os sentimentos em 
paisagens, relacionando estados de alma e memórias a elementos 
da natureza, como se verifica em alguns versos de “Fragmento 
de um Poema de Natal” (CARDOSO, 2011, p. 208), em que a 
paisagem, além de servir como representação de uma angústia 
existencial sofrida pelo eu lírico, é influenciada por seu estado de 
alma, uma vez que mesmo que outras paisagens venham a surgir, 
o passado (a infância) ainda estará presente em sua memória, des-
pertando o sentimento de tristeza.

Fernando Pessoa expressa os sentimentos de uma forma mais 
contida, por meio de uma construção formal previamente elabo-
rada para essa expressão; há uma racionalização poética do sentir, 
que faz do poeta um fingidor, o qual sente fundamentalmente por 
meio da poesia. Ao contrário, Lúcio Cardoso se entrega completa-
mente à poesia, expressando a sombra que existe em seu interior. 
Em oposição a uma poesia nacional, proposta por Pessoa, Lúcio 
propõe uma poesia “para exorcizar a dor, para escapar à domina-
ção da loucura.” (CARELLI, 1988, p.110).

Como já referido, Pessoa propõe uma poesia que abarque o 
vago, o subtil e o complexo. Percebe-se, na poesia de Lúcio Cardoso, 
a presença constante de uma ideação vaga como objeto de dis-
cussão do eu lírico, expressa de forma hermética, uma vez que 
o hermetismo é um aspecto recorrente em sua poesia. De todo 
modo, esse hermetismo remete ao obscuro, o que, para Pessoa, di-
ferenciava a poesia simbolista francesa da nova poesia portuguesa. 
Outro dado que difere o vago pessoano do vago cardosiano é que a 
ideação vaga em Lúcio é “confusamente expressa”, justamente o que 
Fernando Pessoa não intencionava fazer. No que diz respeito ao 
subtil, é perceptível, nos versos cardosianos, a utilização de expres-
sões que intensificam sensações e detalham o sentimento interior 
de forma objetiva, revelando, por meio do subjetivo e do objetivo, 
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uma poesia paradoxal, como nos seguintes versos de “Paisagem”: 
“gestos delineados no tímido silêncio”; “sorrisos calados – flor da 
humildade nos teus olhos nascida...”; “Ó profundeza, mistério da 
noite e do meu desespero...” (CARDOSO, 2011, p. 259). Quanto 
ao complexo, é possível verificar elementos utilizados por Lúcio para 
expandir uma sensação, emocionalizando um ideia por meio da 
relação entre o subjetivo e o objetivo, atribuindo plasticidade ao 
poema, como nos seguintes versos de “Espectro”: 

e das profundezas em que a renúncia me lançou, sinto que 
sou como a árvore [que nasce da obscura decomposição da 
terra 
e aos poucos se eleva. O meu espírito se confunde com o 
sopro que espalha o [fumo e obscurece a paisagem 
e o pressentimento me invade de que nada fui – sementes de 
revoltas [esmagadas” (CARDOSO, 2011, p. 244).

Todavia, ainda que seja possível estabelecer essa aproximação 
da estética da poesia cardosiana com a teorização poética, esboça-
da no artigo referido, de Fernando Pessoa, é preciso atentar para 
o fato de que Lúcio apresenta uma solução diferente para a ocor-
rência desses elementos. Utilizando-se do vago (ainda que obscu-
ro), do subtil e do complexo, Lúcio compõe um ambiente denso, 
impregnado de angústia, de obscuridade e de melancolia, sendo 
que a expressão desse ambiente é dada de modo intenso, com um 
sentimentalismo “à flor da pele”, extremamente carregado de so-
frimento e desespero. Assim, é importante destacar que, embora 
essas ocorrências pessoanas sejam perceptíveis no poema cardo-
siano, a intenção e a solução que cada poeta apresenta para o uso 
desses aspectos formais é extremamente diferente, especialmente 
no que se refere ao Interseccionismo. Lúcio de utiliza dessas técni-
cas de escrita para compor um ambiente sinistro, expondo o senti-
mento de intranquilidade, enquanto Pessoa pretende fragmentar o 
mundo exterior, compondo um universo onírico, e interseccionar 
estados de alma com paisagens exteriores.

Estabelecer um diálogo entre os dois poetas, visivelmente 
distantes no método do fazer poético, pareceria mais plausível se 
pensássemos no heterônimo Álvaro de Campos que, assim como 
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o Lúcio, carrega um sentimentalismo “à flor da pele”. De todo 
modo, foi possível comprovar que Pessoa ortónimo-paùlico-inter-
seccionista e Lúcio apresentam, de fato, elementos comuns em seu 
tratamento poético, mas que desenvolvem de maneiras distintas, 
resultando em soluções também distintas. O vago, o subtil e o com-
plexo, propostos por Pessoa, acontecem também na poesia de Lú-
cio, mas o vago se mantém obscuro, como nos versos simbolistas, 
e a complexidade resulta em um hermetismo caracteristicamente 
cardosiano. 

Fernando Pessoa tece procedimentos formais na intenção de 
exprimir uma sensação, representada por uma paisagem e por ela 
interseccionada. Lúcio Cardoso se utiliza da poesia para exorcizar 
suas angústias e inquietações, encontrando na paisagem a repre-
sentação para seu estado de alma. Portanto, a consciência de uma 
paisagem interna e uma paisagem externa, que acontecem simulta-
neamente e interferem-se mutuamente, está presente em ambos os 
poetas, mas exploradas por caminhos diferentes, que levam a re-
sultados diferentes: a intersecção, em Pessoa, e a simples represen-
tação da paisagem como um reflexo do estado de alma, em Lúcio.
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SE VÃO DA LEI DA MORTE LIBERTANDO: O 
ARGUMENTO HISTÓRICO ÉPICO NA COMÉDIA 

DE DIU

Renata Brito dos Reis1

Nenhum poeta, nenhum artista, tem a sua significação com-
pleta sozinho. Seu significado e a apreciação que dele fazemos 
constituem a apreciação de sua relação com os poetas e os 
artistas mortos. Não se pode estimá-lo em si; é preciso situá-
-lo, para contraste e comparação, entre os mortos (T. S. Eliot)

As palavras de Eliot – tomadas como epígrafe – indicam o tra-
jeto que será percorrido pelo presente trabalho. Isso porque é irre-
futável a importância que o teatro de Gil Vicente representa para a 
história da literatura dramática portuguesa. No entanto, pensando 
nas instâncias que incidem sobre a definição do que é canônico, 
torna-se necessário refletir sobre as condições que propiciaram a 
criação de uma tradição por muito tempo difundida como Escola 
Vicentina.

Para tanto, propõe-se estudar, a partir de uma perspectiva 
comparatista, de que modo as obras de Simão Machado, poeta e 
dramaturgo português do século XVI, se relacionam com a tradi-
ção representada, principalmente, pelo teatro vicentino, levando 
em consideração que, no decorrer da história, Simão Machado – 
assim como outros dramaturgos coetâneos e posteriores de Vicen-
te – não recebeu a devida atenção quanto as quase cinco dezenas 
de autos de que se compõem o corpus vicentino.

Embora a carência de dados sobre a vida de Simão Machado 
também acompanhe seus escritos, sabe-se que o dramaturgo se 
fez Frade num convento franciscano de Barcelona logo após ter 
criado as suas duas comédias (a saber: Comédia de Diu e Comédia da 
Pastora Alfea), sendo ambas divididas em primeira e segunda parte.

Na Comédia de Diu, considerada a mais inventiva de suas comé-

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura (PPGLitCult/
UFBA).



1502

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

dias, como o próprio nome revela, vale-se do argumento históri-
co-épico do primeiro cerco que os mouros puseram a fortaleza da 
cidade de Diu no ano de 1538, com o governo de D. Antônio da 
Silveira. Mesclam-se, nessa obra, artifícios retóricos e característi-
cas das tragicomédias latinas principalmente. Também há, em Ma-
chado, a presença de elementos que motivaram o teatro vicentino, 
a exemplo dos traços burlescos e moralizantes que constituem a 
obra.

Com base nessas características gerais do autor e de sua obra, 
interessa-nos pensar sobre as escolhas que levaram Simão Macha-
do a lançar mão de um argumento histórico-épico para compor 
sua obra dentro dos limites do gênero comédia. Nesse sentido, 
assim como a questão dos gêneros em Gil Vicente tem sido pas-
sível de contestação de vários estudiosos, a escolha pelo termo 
comédia na obra machadiana também tem causado controvérsia, 
ainda que a sua fortuna crítica se resuma – diferentemente dos inú-
meros estudos encontrados sobre Vicente – aos estudos realizados 
por Teófilo Braga (1898) e por Claude Henri Frèches (1971), a um 
breve comentário nos livros que tratam da história da literatura 
portuguesa2 e, recentemente, no estudo inicial presente na última 
edição de suas peças, feita por José Camões (2009). 

Em seu estudo intitulado Introdução ao Teatro de Simão Machado, 
Frèches salienta que Simão Machado “[...] deu à luz o primeiro 
drama histórico de grande espetáculo, chamando-o comédia, quan-
do o nome tragicomédia lhe convinha mais” (FRÈCHES, 1971, 
p. 16). No que tange à utilização do termo tragicomédia, Clau-
de Henri Frèches assinala um sentido diferente do uso adotado 
arbitrariamente por Luiz Vicente (filho e editor de Gil Vicente) 
na classificação das partes da Copilaçam dos textos vicentinos. Isso 
endossa a necessidade de se refletir sobre as motivações e circuns-
tâncias que guiam o autor para o acesso às fontes que contribuíram 
para a formação do seu estilo artístico, conforme proposto por 
José Antônio Saraiva (1981), em Gil Vicente e o fim do teatro medieval.

Nessa perspectiva, no que concerne aos estudos sobre literatu-
ra comparada pelos quais nos orientamos aqui, “[...] o interesse das 
pesquisas sobre o destino dos gêneros é, portanto, histórico, mas 
também atual. Supõe que estas pesquisas preencham duas condi-
2 Cita-se como exemplo a História da Literatura Portuguesa Ilustrada, publicada 
sob a direção de Albino Forjaz de Sampaio (1930).
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ções: um gênero bem definido, um meio receptor nitidamente de-
limitado no tempo e no espaço” (GUYARD, 1994, p. 102). Ainda 
nessa perspectiva comparatista, é importante destacar que:

De fato, o destino da crítica comparativa liga-se ao da crítica 
histórica. Não se estuda a função de um homem sem recolo-
cá-lo em seu meio e em seu tempo. Não se escreve a história 
do espírito de um grande escritor sem tecer a história de sua 
educação bem como a de suas leituras. Do mesmo modo, o 
conjunto de obras que constitui uma literatura só se compre-
ende e só pode ser explicado se recolocado no conjunto geral 
de que se originou (TEXTE, 1994 p.38).

Segundo Jean-Pierre Ryngaert (1995, p. 37-38), a escolha do 
título por si só já anuncia “um projeto de acordo com a tradição 
cultural ou, pelo contrário, manifesta uma ruptura”, visto que o 
título, além de ser o primeiro contato da relação autor-obra-lei-
tor, deixa entrever a “intenção de obedecer ou não às tradições 
históricas”, sendo a titulação que a obra recebe um “jogo inicial 
com um conteúdo a ser revelado do qual ele é a vitrine ou anún-
cio [...]”(RYNGAERT, 1995, p. 37-38). Assim, na Comédia de Diu, 
percebe-se, a começar pelo título, uma necessidade de recorrer ao 
material histórico de que Simão Machado se apropriou para ela-
borar o que chamou de comédia, revelando, dessa maneira, o que 
Ryngaert chama de “projeto do autor”.

Ao lado da relação entre literatura e história que se delineia 
no primeiro momento com o título da obra machadiana, há de 
se considerar as implicações que circundam as classificações de 
gênero. De acordo com Anatol Rosenfeld, “todas as classificações 
são, em certa medida, artificiais”. No entanto, Rosenfeld também 
entende a necessidade de “estabelecê-las para organizar, em linhas 
gerais, a multiplicidade dos fenômenos literários e comparar obras 
dentro de um contexto de tradição e renovação” (ROSENFELD, 
2010, p. 18).

Ao pensar no conceito e estrutura da comédia de Gil Vicente, 
René Garay (2003) observa que o desenvolvimento do herói (ou 
da heroína) na economia narrativa de cada peça estava intrinsi-
camente ligado ao tema e ao contexto histórico e situacional de 
representação, apontando, com isso, para a relação íntima que Gil 
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Vicente estabelecia com a corte. Nesse sentido, a contestável no-
ção de tragicomédia e tragédia, além de influenciada pela vontade 
de renovação que forjava os elementos cômicos em vários lugares 
da Europa, deixa transparecer uma preocupação com os aspectos 
de receptividade que são variáveis de acordo com o momento his-
tórico.

Tal preocupação com a receptividade se corporifica ao pen-
sarmos na construção dos heróis nacionais que extrapolam os 
limites da relação entre ficção e história na Comédia de Diu, de Si-
mão Machado. Isso porque, no contexto de decadência em que se 
encontrava Portugal quando a peça foi impressa (1601), a história 
recuperada através do texto dramático não é apenas repetida, mas 
experimentada no “aqui e agora” inerente ao drama.

No entanto, para além da explicação mais corrente para a rela-
ção entre história e literatura: “a literatura muda porque a história 
muda” (COMPAGNON, 2006, p. 196), abarcando, por extensão 
de sentido, a relação indissociável que um dramaturgo estabelece 
com a história de seu tempo, não se pretende perder de vista, aqui, 
o uso da historiografia enquanto instrumento do processo criativo 
de um dramaturgo: 

[...] o dramaturgo não é um historiador: ele não relata o que 
outrora se acreditava haver acontecido, mas faz com que 
aconteça de novo perante os nossos olhos; e o faz acontecer 
de novo não pela mera verdade histórica, porém com intui-
to bem diverso e bem mais elevado, a verdade histórica não 
constitui o seu objetivo, mas apenas um meio para alcançar 
este objetivo; ele quer iludir-nos e comover-nos através da 
ilusão. (LESSING, 1964 apud PALLOTTINI, 1989, p.23)

Nesse sentido, considerando as ideias aristotélicas a respeito 
do drama verossímil, conforme explica Roubine, em que o possí-
vel é persuasivo, “uma vez que repousa em um determinado sis-
tema de crença” (ROUBINE, 2003, p. 15), é interessante refletir 
sobre as motivações de criação de uma peça que revive a história 
gloriosa de resistência da guarnição portuguesa no cerco de Diu, 
nos meses do verão e do outono de 1538, dentro dos limites do 
gênero comédia. Para isso, torna-se importante pensar no próprio 
gênero comédia. 
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Em seu livro A gargalhada de Ulisses, mais especificamente no 
momento em que trata sobre “a ingrata topografia da comédia” 
Cleise Mendes demonstra como a concepção de comédia muda 
de acordo com o momento social, cultural e histórico em que se 
dá “a recepção afetiva”. Ao refutar a afirmação de que Aristóteles 
tenha dado “o pontapé inicial” que colocou a comédia “ao rés 
do chão” das formas artísticas, a autora explica que: “a Poética se 
apresenta como um sistema teórico-estético que possui suas pró-
prias leis internas, revido, à semelhança do modelo artístico que 
prescreve, por critérios de lógica e necessidade” (MENDES, 2008, 
p. 49). Nesse sentido, levanto em consideração o contexto de pro-
dução de Simão Machado, não podemos falar apenas na tradição 
medieval/peninsular/popular, mas também a tradição humanista, 
conforme explica Adrien Roig (1983), em O teatro clássico em Portu-
gal no século XVI.

Dessa forma, por um lado, embora seja patente que não é pos-
sível “reduzir este autor [Simão Machado] a um simples continu-
ador de Gil Vicente” (ROIG, 1983, p. 11), a utilização do recurso 
de construção do risível é feita de modo que o aproxima do teatro 
de Gil Vicente. Por outro lado, no entanto, em Machado, o risível 
serve para suplementar, por meio de jogos retóricos, certa visão 
política a respeito do episódio histórico do primeiro cerco de Diu. 
Um exemplo nítido disso é o uso do teatro bilíngue, de cunho 
vicentino, encontrados não só em Cerco de Diu, mas também em 
sua outra peça, a Pastora Alfea. Nesta comédia, esse recurso aparece 
de forma equilibrada entre as duas categorias de personagens da 
obra – os pastores de alta estirpe (os proprietários) e os pastores-
-criados:

Alguns falam português, a maioria espanhol. A peça tem até 
umas réplicas em italiano. Notável o fato de o português es-
tar cheio de provincianismos, muito provavelmente artificiais. 
Reconhece-se neste uso lingüístico a durável influência vicen-
tina: tal maneira de expressar-se já faz parte, por assim dizer, 
da máscara tradicional dos camponeses no teatro (Frèches. 
1971, p.30).

Na referida obra, Simão Machado reproduz o estrato social 
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dos desfavorecidos por meio da caracterização do discurso “rústi-
co” do camponês. Tal estratégia deixa entrever, para além do ine-
gável estatuto social da linguagem, as características do riso que 
encontra na língua o seu lugar de ser. Visto que, de acordo com 
o filósofo Henri Bergson, “o cômico é o mecânico calcado no 
vivo”, ou seja, é necessário romper com a mecanicidade da vida do 
humano ordinário para que o riso aconteça.

Em Pastora Alfea, a língua espontânea do rústico cumpre esse 
papel de provocar o riso ao se desviar da norma prestigiada pela 
sociedade. Com isso, nota-se que o fato das personagens perten-
cerem a duas categorias distintas (de um lado, os pastores pro-
prietários, de outro, os pastores-criados) expressa a própria função 
do riso que, sustentado na língua, funciona como indicador dos 
valores e interesses de um povo.

Isso tem a ver com o caráter político da língua que encontra 
no teatro o espaço ideal para refletir e refratar a fonte do risível 
conforme explica Bakhtin no seu estudo sobre Marxismo e filosofia 
da linguagem: 

O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas tam-
bém se refrata. O que é que determina esta refração do ser no 
signoideológico? O confronto de interesses sociais nos limi-
tes de uma só e mesma comunidade semiótica, ou seja: a luta 
de classes (BAKHTIN, 1981, p.47).

Nessa perspectiva, a rusticidade apresentada na língua do pas-
tor-criado se torna risível porque fere a tentativa elitista de nor-
matizar a língua daqueles que detêm o poder: os pastores proprie-
tários. Já na comédia machadiana tomada para análise, Comédia de 
Diu, este caráter político do riso também se apoia na língua, mas 
especificamente, no diálogo bilíngue que distingue os inimigos dos 
amigos por meio do tipo de fala das personagens: espanhola e por-
tuguesa respectivamente. Um exemplo nítido disto é o episódio 
em que dois soldados portugueses (Pero Gil e João Brás) estão 
em estado de vigia, no que entendemos ser uma espécie de guarita 
que guarda a entrada de Diu e, neste momento, chegam mais dois 
soldados portugueses (Moreira e Andrade) com intuito de criar 
uma situação jocosa e, por consequência, despertar o riso da au-
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diência, fingindo-se de mouro, isto é, gente inimiga, os soldados 
falam espanhol: 

Pero Gil:Isto é mouro.
João Brás:Vedes? Lhe tancho um pilouro
                         Por metade dos ilhais.

Pero Gil:Estai, nom acerte d’ouvir.
João Brás:Dos são eles, sirvos praz. [passar slide]
Andrade:Havemo nos de fingir 
                        Mouros pera um pouco rir.
                        Com Pero Gil e João Brás.
Moreira:Pois haja ter olho esperto
                     Que nos nam tirem.
Andrade: Por cierto
                      Que se halloalgún lusitano
                      Que le pouco de ser con mi mano
                      Y mi dagael pecho aberto.
(Comédia de Diu, parte I. V.258-270)

Na passagem citada, percebemos que mais do que apresentar 
o caráter social e político inerente ao riso que ecoa por meio da 
língua, a comédia machadiana também nos chama a atenção para 
uma outra faceta das questões sociais e políticas que envolvem a 
relação riso/língua. Tal faceta diz respeito à característica ideo-
lógica da língua que desperta, de forma simultânea, a realização 
de movimentos antagônicos de distanciamento e aproximação de 
pessoas no que tange a concepção de língua como fator que marca 
e diferencia as identidades nacionais.

É evidente que a língua funciona como fio condutor de tais 
movimentos, porque é o tipo de fala de cada personagem da peça 
que guia o desenrolar das ações bem como define o teor da intera-
ção comunicativa dentro do contexto da relação entre locutor-in-
terlocutor no campo da enunciação. Isso acontece porque a língua 
é responsável por provocar, nesta obra machadiana, a tensão entre 
o sentimento de pertence ao reconhecer, na língua portuguesa, os 
seus pares (aqueles que falam português) e, por isso, dignos de 
amizades, e o sentimento de ojeriza ao reconhecer, na língua es-
panhola, o seu inimigo (os mouros) e, portanto, desmerecedor de 
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confiança.
Numa perspectiva histórica, faz-se necessário lembrar que, 

após a morte do Rei D. Sebastião, na batalha de Alcácer-Quibir, 
Portugal entra em crise de independência, passando a pertencer 
à Espanha, entre 1580 a 1640.  Ao colocar em cena o ancestral 
inimigo cristão (o mouro) para falar espanhol, o teatro bilíngue de 
Simão Machado reflete o desejo de que, assim como no episódio 
histórico do Cerco de Diu, a superioridade portuguesa se mani-
festasse em relação a seus dominadores, conforme explica Andréa 
Doré: “o autor desejava, então, que essa superioridade se mani-
festasse também em relação aos homens de língua castelhana e 
projetava, nos diálogos entre os inimigos da Índia, o desfecho para 
o cerco sofrido pelos portugueses em sua própria terra” (DORÉ, 
2010, p. 282).

Nesse sentido, o teatro bilíngue feito por Simão Machado ali-
menta uma tradição já vulgarizada pelos autos vicentinos – o uso 
do teatro bilíngue. No entanto, Simão Machado o faz por motivos 
diferenciados dos interesses corteses de Gil Vicente.  Dado o con-
texto de crise em que Portugal se encontrava, a escolha do episó-
dio histórico, em que se registra a superioridade dos portugueses 
em relação aos seus inimigos, está muito longe de ser aleatória. 

Pelo contrário, por meio da linguagem, imbrica-se a relação 
entre ficção e história, deixando evidente que a literatura não é 
mero reflexo das práticas culturais do tempo em que o autor es-
creve, mas um agente ativo na constituição dessas práticas cultu-
rais (TEIXEIRA, 2008, p. 178).Nesse sentido, portanto, é possível 
afirmar que, ao fundir as fronteiras entre ficção e história, a obra 
de Simão Machado destaca-se elementos históricos que sustentam 
retoricamente o discurso laudatório em favor dos interesses do 
Estado português, recuperando, desse modo, os tempos gloriosos 
da expansão marítima. Para utilizar os versos camonianos, os por-
tugueses vão-se, portanto, através da dramaturgia, da lei da morte 
se libertando.
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CONFIGURAÇÕES DO HOMOEROTISMO 
MASCULINO NAS CANÇÕES DE ANTÓNIO 

BOTTO

Ricardo Freitas1

O mais importante na vida 
É ser-se criador  criar beleza.
 
Para isso, 
É necessário pressenti-la 
Aonde os nossos olhos não a virem.
(António Botto, 1897-1959)

Ao se atrever a cantar “Nem todo o prazer / Tem vileza ou 
tem pecado” (BOTTO, s/d, p. 27), António Tomás Botto impôs 
difíceis questões à sociedade, à literatura e à crítica literária por-
tuguesas de sua época. Os poemas de suas Canções, que até hoje 
impactam pelo vigor, ousaram relativizar o que seriam o vil ou o 
degradante, o pecado e a imoralidade no âmbito da sexualidade. 
Ademais, trouxeram à tona o problema do que poderia ou não ser 
representado literariamente no contexto do início do século XX - 
em uma Lisboa ainda vivendo calmamente nos oitocentos, apesar 
da virada da monarquia para a república em 1910 (Cf. MORNA, 
1982, p. 17). Por isso, sua obra é uma complexa e multímoda ten-
tativa de contraposição à cultura burguesa e católica oitocentis-
ta, além de uma importante contribuição para a nossa literatura, 
uma vez que inaugurou a “expressão homoerótica em primeira e 
desembaraçada pessoa” (KLOBUCKA, 2016, p. 89) em Língua 
Portuguesa. 

Lançado primeiramente em 1921, Canções foi reeditado e au-
mentado por Botto durante mais de uma década, sendo suas publi-
cações anteriores por fim reunidas nas Canções de 1932. O primei-
ro livro do arranjo, composto por 25 poemas, a maior parte dos 
1 Mestrando em Literatura Portuguesa da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes).



1512

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

poemas das Canções de 1921, recebeu o título de Adolescente, sobre 
o qual se concentra este artigo. Os poemas de Adolescente, sem am-
biguidades ou estratégias para velar o que têm de dizer, ousaram 
representar essa “nova” identidade homossexual masculina avessa 
aos paradigmas masculinos vigentes, e como reação a esse discurso 
inédito a cultura e a crítica literárias portuguesas se manifestaram 
radicalmente contrárias às Canções. 

Assim se deu uma das mais ferozes polêmicas literárias de Lis-
boa, quando em 1923 suas Canções foram apreendidas por ordem 
do Governo Civil de Lisboa, assim como as obras Decadência, de 
Judith Teixeira, e Sodoma divinizada, de Raul Leal. A forte censu-
ra foi consequência da campanha conservadora liderada por re-
ligiosos católicos e pela Liga de Acção dos Estudantes de Lisboa 
contra a chamada Literatura de Sodoma, “os artistas decadentes, 
os poetas de Sodoma, os editores, autores e vendedores de livros 
imorais”2.

Apesar de toda irritação e intolerância por parte da crítica - não 
acerca da qualidade da lírica de Botto, mas sobretudo com relação 
ao tratamento aberto dado ao desejo e ao ato sexual entre pessoas 
do mesmo sexo -, houve quem defendesse as Canções, como Álvaro 
de Campos, que respondeu ironicamente aos estudantes com um 
“Aviso por causa da moral” (PESSOA, 1980, p. 239), testemunho 
da importância de Botto na obra heteronímica de Fernando Pes-
soa:

Quando o publico soube que os estudantes de Lisboa, nos 
intervallos de dizer obscenidades ás senhoras que passam, 
estavam empenhados em moralizar toda a gente, teve uma 
exclamação de impaciência. Sim  exactamente a excla-
mação que acaba de escapar ao leitor...
Ser novo é não ser velho. Ser velho é ter opiniões. Ser novo é 
não querer saber de opiniões para nada. [...]
Ó meninos: estudem, divirtam-se e calem-se. [...] Divirtam-se 
com mulheres, se gostam de mulheres; divirtam-se de outra 
maneira, se preferem outra. Tudo está certo, porque não pas-
sa do corpo de quem se diverte. (PESSOA, 1980, p. 239) 

2 Entrevista de Pedro Teotónio Pereira, o líder da Liga, movimento católico de 
estudantes, ao jornal A Época, em 22 de fevereiro de 1922. Disponível no site da 
Biblioteca Municipal António Botto: <http://www.bmab.cm-abrantes.pt>. Acesso 
em: 17/07/17.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Teot%C3%B3nio_Pereira
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Além de ressaltar o compromisso com os valores do moder-
nismo, com o novo, a necessidade de questionar a tradição, a mo-
ral imposta, Álvaro de Campos preocupou-se em defender o uso 
livre do corpo, afirmando que “não passa do corpo de quem se 
diverte”, entrando em choque, assim como Botto, com o modelo 
legítimo de sexualidade. 

Canções mereceu de Pessoa não apenas o “Aviso por causa da 
moral”, mas também apoio editorial, com a publicação da segunda 
edição em 1922 pela sua Editora Olisipo, e também a tradução 
do livro para o inglês anos mais tarde. Em seu ensaio “António 
Botto e o ideal estético em Portugal”, Pessoa escreveu sobre a 
característica que considerava mais peculiar em Botto: a de ser um 
perfeito esteta. 

Com um perfeito instinto ele segue o ideal a que se tem cha-
mado estético, e que é uma das formas, se bem que a ínfima, 
do ideal helénico. Segue-o, porém, a par de com o instinto, 
com uma perfeita inteligência, porque os ideais gregos, como 
são intelectuais, não podem ser seguidos inconscientemente. 
(PESSOA, 1980, p. 7) 

Que importância tem este facto? A de representar uma ra-
ridade. O tipo perfeito do esteta é raríssimo na civilização 
cristã, ou de origem cristã, e mais que raro, porque, até às 
« Canções», desconhecido, em Portugal. A razão dessa rari-
dade, quer em toda a Europa, quer em Portugal, e o valor 
que nela haja, são relativamente fáceis de compreender. (PES-
SOA, 1980, p. 15)

Pessoa acrescenta: “É uma inteligência que dirige, porém não 
pensa; que compreende, porém não aprofunda; que guia, porém 
não se preocupa. Nem positivamente, nem negativamente, sugere 
o livro «Canções» qualquer metafísica” (PESSOA, 1980, p. 12). 
Isto é, Canções é um livro altamente intelectual com ideias bem de-
finidas de beleza física, desejo e prazer. No modo como apresenta 
essas ideias, o poeta afasta-se de toda a espécie de moralidade e de 
imoralidade. A primeira característica da arte do esteta é pois essa 
ausência de elementos metafísicos e morais na substância da sua 
ideação, porém:
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essa ausência de metafísica não será uma ausência de ideias 
metafísicas, nem essa ausência de moral uma ausência de 
ideias morais. Há uma ideia que, sem ser metafísica nem mo-
ral, faz, na obra do esteta, as vezes das ideias morais e meta-
físicas. Isso porque o esteta substitui a ideia de beleza à ideia 
de verdade e à ideia de bem, porém dá, por isso mesmo, a 
essa ideia de beleza um alcance metafísico e moral. (PESSOA, 
1980, p. 12)

A singularidade das Canções não está, dessa forma, apenas no 
âmbito do sexo e do homoerotismo. A ousadia maior de Botto 
talvez tenha sido a reiterada tentativa de se colocar à margem da 
moral, cujos princípios normativos submeteu à sua indiferença he-
donista. Assim, como desdobramento de sua percepção estética, 
Botto promoveu um discurso de resistência frente aos discursos 
hegemônicos vigentes em Portugal, inaugurando em sua poesia 
novas configurações da subjetividade masculina diversas daquelas 
preconizadas pelo código de conduta moral vigente, dito natural.

O problema da natureza está presente no cristianismo desde 
seus primórdios, mas antes dos séculos XI ou XII, quando há a 
expansão do domínio da Igreja, não era tão marcado pela forte 
conotação moral que veio a ter no século XIX. Antes, sob a in-
fluência de várias correntes filosóficas e religiosas, o conceito de 
natureza permaneceu flutuante, ligado à ética, aos costumes de um 
determinado povo ou às qualidades do indivíduo. Às vezes era um 
bem, às vezes, um mal. Após o século XII somente a natureza 
passou a ser um conceito racionalizante e explicativo relacionado 
com a vontade divina, tornando-se assim um bem, na medida em 
que suas leis eram as mesmas de Deus (VAINFAS, 1986, p. 46). 
Em outras palavras, resumidamente, a natureza se firmou como 
paradigma de reflexão moral.

Transposto à problemática da carne, o conceito de Natureza 
estimulou a noção de ‘coito natural’, identificado à procriação, 
enquanto que os ‘pecados contra naturam’ foram referidos ao 
vasto campo das relações infecundas. Assim, as interdições 
do espaço ‘público’ e de tempo sagrado apontavam para uma 
restrição quantitativa da cópula, submetendo-a a um regime 
de continência, a normatização do ato e a admissão única do 
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‘coito natural’ equivaliam a uma limitação do prazer. (VAIN-
FAS, 1986, p. 46)

É importante sempre termos em mente que no campo da vida 
privada o que se quer domar é sempre a sexualidade. Ao disciplinar 
o coito, para que o ser humano possa atender ao seu “desígnio 
natural”, o pensamento cristão revela-nos a altíssima carga mo-
ral do conceito de natureza com vistas à vigilância do prazer e à 
concepção do sexo como um mal em si. Isso acarretou inúmeras 
consequências, como, por exemplo, a misoginia e o descrédito ao 
papel de passivo quando exercido por um homem (o que já se ve-
rificava no pensamento e na moral grega da época clássica, apesar 
de as relações entre homens não serem reprovadas socialmente) 
(Cf. FOUCAULT, 1988, p. 165-190). 

Considerada uma manifestação extrema do desejo, um desvio 
radical da natureza, a sodomia sempre foi de alguma forma conde-
nada. “Na problemática cristã da carne, a sodomia foi classificada 
como a mais desregrada busca do prazer entre duas pessoas, isto 
é, como a prática contra naturam por excelência” (VAINFAS, 1986, 
p. 70), pintada pela Igreja com as cores da bestialidade. A relação 
sexual entre pessoas do mesmo sexo, por consequência, em tantos 
momentos da História, extrapolou o domínio dos atos ilícitos da 
carne e se tornou sinônimo de crime e heresia. Tudo em nome da 
moral, da recusa do prazer. 

É justamente a ausência de elementos metafísicos e morais ao 
abraçar o prazer que justifica para Fernando Pessoa que “Artistas 
tem havido muitos em Portugal; estetas só o autor das Canções” 
(PESSOA, 1980, p. 12). O esteta não é nem cético nem imoral, 
“Tudo é pensado, tudo é crítico e consciente” (PESSOA, 1980, p. 
12), o que faz de Canções “uma das revelações mais raras e perfei-
tas do ideal estético, que se podem imaginar” (PESSOA, 1980, p. 
15). Sobretudo quando pensamos no contexto da nossa civiliza-
ção cristã, que valoriza o casamento monogâmico e indissolúvel 
e condena em absoluto o desejo e o prazer, principalmente entre 
pessoas do mesmo sexo. Por isso, as Canções ousaram relativizar a 
verdade imposta ao aceitar o prazer, e só o prazer, em sua essência, 
separando-o de todo julgamento moral. 

No primeiro poema e um dos mais célebres de suas Canções, tal 
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posicionamento crítico e consciente de Botto é evidenciado pela 
escolha precisa do momento representado: o momento da intimi-
dade do beijo entre dois homens. 

Não. Beijemo-nos, apenas, 
Nesta agonia da tarde. 
 
Guarda - 
Para outro momento, 
Teu viril corpo trigueiro. 
 
O meu desejo não arde 
E a convivência contigo 
Modificou-me - sou outro... 
 
A névoa da noite cai. 
Já mal distingo a côr fulva 
Dos teus cabelos, - És lindo!

A morte 
Devia ser 
Uma vaga fantasia! 
 
Dá-me o teu braço: - não ponhas 
Êsse desmaio na voz. 
 
Sim, beijemo-nos, apenas!, 
- Que mais precisamos nós? (BOTTO, s/d, p. 11-12)

Neste poema primeiro das Canções um termo muito significa-
tivo marca o sentimento que perpassa todo o poema: agonia, que 
significa aflição, mas também desejo ardente, pressa, luta. Um ho-
mem, em contato com o amado, por mais que o deseje ardente-
mente, ainda está temeroso em relação ao ato sexual em si. Por 
um lado, aflito, padecendo dessa tortura, que, juntamente com o 
medo, obriga-o a repelir a união dos corpos; por outro lado, há o 
desejo ardente, ansioso, pelo “viril corpo trigueiro”. A contradição 
amorosa, típica de quem vislumbra a sexualidade a aflorar, marca 
a tensão do poema. “O meu desejo não arde”, ele diz, mas se 
contradiz com a descrição erótica feita do corpo amado: um corpo 
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moreno, dourado escuro, viril, de cabelos fulvos, da cor do fogo 
da paixão. 

Existe ainda a consciência de que a experiência, o contato com 
o corpo do amado, é responsável por modificá-lo: “E a convivên-
cia contigo / Modificou-me  sou outro...”. Configura-se assim um 
complexo processo de autoconhecimento, de tomada de consci-
ência da própria identidade sexual, de seus limites e possibilidades. 
O conhecimento de si não se dá somente pelo prazer do sexo, mas 
também por outros sentidos, como a visão e o paladar do beijo. 
Não há mínima necessidade de os corpos se possuírem, uma vez 
que a simples admiração da figura do amado leva ao gozo sublime. 

Na grande maioria dos poemas das Canções, todavia, é buscado 
conhecer o corpo do outro, que atrai, em um “um mau-estar deli-
cioso” e violento (BOTTO, s/d, p. 21). No poema a seguir o jogo 
de sedução desde a primeira estrofe mostra alguém que anseia pelo 
contato, pelo gozo, que se sobrepõe a quaisquer pré-conceitos. 

Ouve, meu anjo:
Se eu beijasse a tua pele?
Se eu beijasse a tua bôca
Onde a saliva é um mel?

Calmo, tentou afastar-se
Num sorriso desdenhoso;
Mas ai!,
- A carne do assassino
É como a do virtuoso.

Numa atitude elegante,
Misteriosa, gentil,
Deu-me o seu corpo doirado
Que eu beijei quási febril. (BOTTO, s/d, p. 17)

Essa possibilidade de adentrar o desconhecido incita, assim 
como se aproximar do corpo desejado de maneira que não escape: 
“Tentou de mim afastar-se”, porém “A carne do assassino / É 
como a do virtuoso”. Aquele que seduz sabe que conseguirá o que 
deseja, já que tem em mente que não importa de quem seja o cor-
po, ou a beleza, a aparência física. O que importa, na verdade, é o 
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desejo entre os corpos, pois nada mais importa rumo à experiência 
totalizante que o corpo e prazer nos oferecem.

A beleza -
Sempre foi 
Um motivo secundário
No corpo que nós amamos;
A beleza não existe
E quando existe não dura.
A beleza -
Não é mais do que o desejo
Fremente que nos sacode...
- O resto, é literatura. (BOTTO, s/d, p. 24)

O desejo entre os corpos, portanto, o encantamento carnal 
para além de toda e qualquer moral, a verdade febril dos momen-
tos de prazer é o que buscam as Canções. A beleza chega a ser co-
locada em segundo plano em favor do desejo, senhor absoluto. O 
essencial é devassar o corpo, o beijo, o abraço, e com isso partir em 
busca de se conhecer, “Porque dizer a verdade / É conversarmos 
com Deus” (BOTTO, s/d, p. 21). É no silêncio do templo das 
almas e dos corpos que “Nem todo o prazer / Tem vileza ou tem 
pecado” (BOTTO, s/d, p. 27), dizem as Canções. 

É preciso que lembremos que quando Botto escreveu ainda 
nem se pensava em “literatura gay”, muito menos em questões que-
er3. Ele estava, portanto, abrindo uma selva fechada. Botto também 
estava inserido em um momento de crise e desagregação de valo-
res patriarcais marcadamente presentes na sociedade portuguesa. 
Foram homens como Botto que arcaram com o apocalipse gene-
ralizado que foi a Grande Guerra, com o esboroamento do velho 
mundo romântico e positivista, com a nova e fragmentada face 
do ser humano que as teorias de Freud tentavam configurar. Toda 
uma geração de homens se via em um país, cercada por questões 
mais amplas, como, além da crise na família patriarcal, a conquista 
de novos espaços pelas mulheres e pelos mais jovens, os diversos 
3 Os estudos queer propõem a visada da diferença e o respeito a ela, trazem uma visão 
mais livre, pois se juntam aos estudos culturais e abrem o cânone ainda mais para 
essas produções. O queer, que surge no começo dos anos 1980, aponta para o fim 
dos conceitos de heteronormatividade, homoafetividade, e abarca a excentricidade 
do sujeito em seu modo mais radical. (Cf. BARCELLOS, 2008, p. 7-103)
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movimentos artísticos (os ismos) que surgiram na Europa, a vida 
moderna e a velocidade, a relação do homem com a técnica e as 
máquinas, a descoberta do inconsciente e a investigação das diver-
sas formas de expressão da sexualidade. 

Apesar de ser considerado “pioneiro da expressão lírica ho-
moerótica no espaço cultural lusófono” (KLOBUCKA, 2016, p. 
90), de sua escrita desafiadora e do espetáculo de sua vida pública, 
há pouco sobre sua produção poética - muito provavelmente em 
razão das tantas polêmicas e da incompreensão e do menosprezo 
pelo homoerotismo desvelado de seus versos e pela concepção 
imoral do corpo “apenas” como princípio e fim do prazer. 

A postura de “esquecimento” com relação a Botto que se veri-
fica na maioria dos manuais de história de literatura portuguesa e 
de antologias de poesia modernista não disfarça a incompreensão 
e o menosprezo, tenta evitar ao máximo o embaraço ainda pro-
vocado pelo tom homoerótico de suas poesias (MARTINS, 2013, 
p 15). Não é surpreendente, portanto, que mesmo após mais de 
meio século da morte do poeta português seja tarefa difícil en-
contrar exemplares de sua produção completa à venda ou em bi-
bliotecas, e, ao encontrar referências a ele e à sua obra, nem uma 
palavra sequer sobre o teor homoerótico de seus poemas. Assim, a 
valiosa obra poética de Botto permanece ainda em parte dispersa 
ou desconhecida, em silêncio, em vista do muito que ele a publi-
cou, republicou e da qualidade de sua lírica.

Na medida em que Botto instaurava na criação estética a de-
sestabilização dos paradigmas de construção de subjetividades 
pautados no discurso patriarcal, praticava a experiência de formas 
estéticas renovadoras, capazes de dar conta das novas perspectivas 
ou trazer à tona os conflitos com a tradição e a moral. Por isso, há 
ainda hoje a necessidade de fazermos uma leitura mais abrangente 
e contextualizada e de ampliarmos o entendimento acerca da pro-
dução lírica de Botto e de sua fortuna crítica. Além da necessidade 
de avançarmos nos estudos sobre diversidade sexual e de gênero 
na literatura e na sociedade portuguesas, ampliando esse campo de 
conhecimento. 
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LONGE DO BAIRRO, PERTO DOS HOMENS: O 
ESTADO DE EXÍLIO EM “O SENHOR WALSER”, DE 

GONÇALO M. TAVARES

Robson José Custódio1

INTRODUÇÃO

“Walser, finalmente, depois de um dia tão longo, e embora 
cheio de sede, adormeceu, tranquilo, pensando no dia seguinte. 
Tinha grandes expectativas” (TAVARES, 2008, p. 47). São nessas 
esperanças que o Senhor Walser permanece durante toda a obra. 
A vontade de ter em sua casa nova outras pessoas, para poder 
dialogar sobre o mundo. No entanto, o local onde ela está impede 
que seja algo tão espontâneo dos seus vizinhos de bairro. Como 
ele descreve na obra, é uma região de difícil acesso, até por isso ele 
mesmo se protege do perigo que a pequena estrada pode provocar 
a ele. Ainda não está acostumado a receber visitas. A única pessoa 
que ele deseja estar presente ali é Thereza M., uma amada a quem 
ele escreve uma carta, mas que nunca é enviada devido ao caos 
que está prestes a chegar: vários homens chegam inesperadamente 
a sua casa para consertar coisas que aparentemente não precisaria. 
Eles representam a desordem em sua vida.

Ainda que ingênuo, é de salientar que, de todos os senhores 
da série, ele é o que tem, de forma consciente, não apenas 
a busca pelo encontro com o Outro, mas toma as medidas 
necessárias – a construção da casa – para propiciar a realiza-
ção do desejo. Todavia, o encontro que se configura real é o 
que se dá com os especialistas dos reparos, o que acaba por 
representar o oposto do seu anseio, pela desmontagem do 
ideal por tanto tempo acalentado: a desfiguração da casa, a 
qual, aos poucos, se desfaz diante da quantidade de consertos, 
assim como o adiamento compulsório da possibilidade de en-
contrar companhia. (MORAES, 2012, p. 54)

1 Mestre em Estudos da Linguagem, àrea: Literatura, pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG).
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Robert Walser, na sequência do que acontece com o Senhor, é 
um poeta suíço que viveu a maior parte de sua vida no isolamento. 
Além disso, viveu no limite da pobreza – os papéis e lápis que usa-
va para escrever eram emprestados. “Walser, apesar de contar com 
um seleto grupo de admiradores, nunca conseguiu ter sucesso de 
público, e nem mesmo obter uma sobrevivência material minima-
mente digna a partir de seus livros” (AUBERT, 2014, p. 30). Até o 
próprio já acreditava em seu insucesso: “Assusta-me a ideia de ter 
sucesso na vida”2, dizia. Poucos acreditavam em seu talento, prin-
cipalmente, porque seus escritos não possuíam intencionalidades, 
por exemplo, ou a estrutura e organização do romance não eram 
tão facilmente percebidas. Walser morreu no Natal de 1956, após 
uma de suas caminhadas pelas nevadas de Herisau, na Suíça.

Atrelando os dois, vê-se um paralelo em seus cotidianos, mes-
mo que opostos. Pois essa seria uma das intenções de Gonçalo M. 
Tavares ao escrever. Porém, esse exílio, marcado nas obras, é como 
SAID (2003) afirma, contrapontístico. Pois podemos perceber os 
dois elementos presentes em O Senhor Walser. “O exílio jamais se 
configura como o estado de estar satisfeito, plácido ou seguro. [...] 
O exílio é a vida levada fora da ordem habitual. É nômade, des-
centrada, contrapontística, mas, assim que nos acostumamos a ela, 
sua força desestabilizadora entra em erupção novamente” (p. 60). 
Assim como para NANCY (1996), que confirma que um exílio 
não é somente aquele que nos retira do local.

Es porque nuestra experiencia, en el extremo de nuestra tra-
dición, parece ser en muchos aspectos la experiencia de un 
exilio definitivo y sin retorno. [...] De esta existencia fuera él 
mismo el concepto de un exilio fundamental: un ‘estar fuera 
de’, un ‘haber salido de’, y ello no sólo en el sentido de un 
ser arrancado de su suelo. [...] Exilio seria “el que sale, el que 
parte, no hacia un lugar determinado, sino el que parte abso-
lutamente” (p. 35)

Olho para FOUCAULT (2015), por fim, quando ele diz que 
o fictício nunca está nas coisas nem nos homens. Em um todo, 
ele permanece nos encontros, na aproximação do mais longínquo, 
etc., naquilo que está verossimilhante entre os homens e as coisas. 
2 Cf. BENJAMIN, 1994, p. 53.
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“A ficção consiste, portanto, não em mostrar o invisível, mas em 
mostrar o quanto é invisível a invisibilidade do visível” (p. 229).

Logo, estabeleço como caminho para este trabalho as seguin-
tes problemáticas: A distância do Bairro torna o Senhor Walser 
um exilado, já que ele ainda (e procura, às vezes) se aproxima dos 
homens? Quais fatores contribuem para o exílio de Robert Walser 
na série “O Bairro”, criado por Gonçalo M. Tavares? Para isso, 
uso das teorias apresentadas sobretudo em BENJAMIN (1994), 
NANCY (1996) e RELLA (2010). O presente artigo contempla 
discussões que envolvem o trabalho literário de Robert Walser – 
além, claro, de sua vida, pois se faz muito importante para a com-
preensão de alguns pontos da obra de Gonçalo M. Tavares – e a 
produção portuguesa, as duas repensando os pontos relevantes 
sobre o exílio (antes de R. Walser, agora do S. Walser). O objetivo 
é atrelar os dois indivíduos e pensar comparativamente este iso-
lamento territorial, mas aproximação entre os homens. Para isso, 
parto de três hipóteses sugestíveis às ponderações.

O EXÍLIO DE AMBOS: PRIMEIRA HIPÓTESE

“Não desejaria a ninguém que fosse eu./ Só eu sou capaz de 
me suportar./ Saber tanto, ter visto tanto, e/ Não dizer nada, ou 
quase nada” (WALSER, 2014, p.30). Assim, para falar da inter-
textualidade nessa obra, lanço-me a três hipóteses. A primeira é 
de que a constante busca do Senhor Walser por aproximar-se do 
outro (no caso, a esperança por encontrar a amada ao qual ele 
escreve uma carta – não enviada – a Thereza M., convidando-a 
para conhecer a sua nova casa) possui uma relação com os cami-
nhos de Robert Walser3. Sua morte foi em uma clínica psiquiátrica, 
em 1956, durante uma caminhada solitária pelas cercanias nevadas 
do sanatório de Herisau, no nordeste da Suíça. Seria, então, uma 
continuação, pelo lado oposto, claro, da vida de Walser. Isolar-se 
na floresta foi uma solução apostada por Gonçalo M. Tavares ao 
que aparentava um problema na vida do poeta. “Walser, homem 
que se encontra, por enquanto, sozinho no mundo, mas que vê na-
3 Tomarei a liberdade de aqui chamar o personagem ficcional – e de maior 
observação – de Senhor Walser (ou Senhor, apenas) e o real de Robert Walser 
(ou Robert); isso, apenas para título de maior organização e compreensão dos 
pensamentos. Assim como foi desenvolvido na seção anterior.
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quela construção finalmente terminada – quantos anos demorou?! 
Tantos?! – uma oportunidade para no fundo, sejamos sinceros, 
encontrar companhia” (TAVARES, 2008, p. 11). Esses tantos anos 
demorados para a concretização da residência pode ser pensado 
pelo que viveu o poeta após tantos crivos na vida. Mas já retorno 
a isso. Antes, precisamos visualizar esse distanciamento no mapa 
do Bairro. 
Fig. 1: Mapa dos moradores do Bairro, da série criada por Gonça-

lo M. Tavares

Fonte: Extraída da série O Bairro
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Percebemos no mapa criado para esse lugar que o Sr. Wal-
ser é o mais afastado. Essa determinação é consciente até para o 
próprio Senhor, que gostaria de executar alguns convites. Que vê 
na paisagem natural, uma oportunidade para começar a falar com 
outros homens: “e como disso ele sentia necessidade” (TAVARES, 
2008, p. 12). Sua intenção era sentar-se no sofá novo e conversar 
sobre os assuntos do mundo. Para isso, ele precisaria ler o jornal 
diariamente.

Walser prometera mesmo a si próprio ter sempre o jornal do 
dia que de manhã traria lá de baixo com a avidez física dos 
que num balde trazem para casa água do poço. Sabia bem que 
o afastamento geográfico da sua casa em relação a um certo 
centro onde a frequência de acontecimentos parece obedecer 
a outras regras fazia incidir sobre o papel fraco do jornal uma 
outra luz. (idem.)

O ponto ao Noroeste da região o põe longe até mesmo de 
alguns breves “companheiros”, como o Sr. Kraus, que divide nar-
rativas em Jakob von Guten, escrito por Robert em 1908. 

Esse romance de R. Walser expõe, como afirma Gaglianone 
(2012), as entranhas dramáticas do ser impessoalizado dentro do 
sistema capitalista industrial. É uma espécie de diário que tem mui-
ta proximidade com o autor. Jakob von Guten se passa, praticamente, 
no Instituto Benjamenta, onde os meninos são disciplinados a se-
rem servos com as maneiras e costumes da alta sociedade. Vê-se 
no livro que os próprios personagens vivem à margem da socie-
dade, pois eles precisam estar em um padrão para se encaixarem 
e poderem adentrarem no sistema. “O exílio é uma solidão vivida 
fora do grupo: a privação sentida por não estar com os outros na 
habitação comunal” (SAID, 2003, p. 50), logo, boa parte desses 
personagens de Walser vivem na extremidade do exílio. 

O diário é conduzido, pois, por um narrador perspicaz, ocu-
pante de um ponto de vista privilegiado através do qual de-
monstra o amálgama moral que se estabelece entre indivíduo 
inerte e sociedade dinheirista num mundo economicamente 
positivista em que os valores são vãos e as pessoas entediam-
-se porque são reduzidas a máquinas especializadas, inscri-



1526

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

tas num sistema rígido e simplório. (GAGLIANONE, 2012, 
s/p.)

Destarte, seus personagens trazem simbolicamente o estado 
de servilidade pueril, porém com a sombra do poder e o extremo 
rigor. “São – o discreto e obsequioso Kraus em particular – o re-
sultado icônico da sociedade tal como a justificam a benevolência 
e justiça mentirosas da cristandade” (idem.) Uma beleza, como 
estabelecido, triste, mas que são impostos por uma tradição de 
herança.

O Senhor Kafka, um admirador do poeta, está mais distante 
ainda, ao Sudeste do mapa. O autor Franz Kafka, inclusive, admi-
rava as narrativas extraordinariamente ternas do poeta, pois “elas 
não são movidas pela tensão nervosa da decadência, e sim pelo 
estado de espírito puro e ativo do convalescente” (BENJAMIN, 
1994, p. 53). Os personagens de Walser, em toda a sua bibliografia, 
contrariam o que denota a sua vivência diária. Eles têm um deter-
minado sucesso na vida, praticamente, “eles querem desfrutar a si 
mesmos” (idem.). Isso aproxima-se do que diz NANCY (1996) 
onde o exílio é um movimento para fora que não vem de nenhum 
lugar. 

De ahí que no se trate de estar ‘em exilio em el interior de sí 
mismo’, sino ser sí mismo un exilio: el yo como exilio, como 
apertura y salida, salida que no sale del interior de un yo, sino 
yo que es la salida misma. Y si el ‘a sí’ adopta la forma de un 
‘retorno’ en sí, se trata de una forma enganosa: porque ‘yo’ 
sólo tiene lugar ‘después’ de la salida, después de ex, si es que 
puede decirse así. (p. 38)

Mas a existência é previamente estabelecida pelo mundo, o úni-
co antes do “eu”. Não há de onde partir. “Não há o lugar próprio, 
há só movimento para fora. Então, também não há uma finalidade, 
um lugar para onde a existência dirige o indivíduo. A existência é 
um fim em si mesma” (ADACHESKI; PACHECO;, 2014, p. 03). 
Todo este isolamento, como em Jakob von Guten, são típicos dos 
personagens do poeta, que vivem em uma constância de luta para 
libertar-se do sofrimento, partilhados com a nobreza dos contos 
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infantis, foi como ele construiu a profunda e complexa obra Branca 
de Neve. Seus personagens “irrompem da noite e da loucura – do 
mito [...]. Walser começa onde os contos de fadas cessam. [Ele] 
mostra como eles vivem” (BENJAMIN, 1994, p. 53). Suas nar-
rativas conseguem mudar o rumo de alguns pensamentos. Toda a 
construção fornecida à leitura perpetua algumas informações que 
poderiam passar despercebidas por outros. A presença da loucura 
é típico de sua construção literária, dessa forma as personagens 
captam todos os aspectos de um autor que vive cotidianamente 
no sofrimento da solidão, de um manicômio influenciador e de 
profundezas do indivíduo.

O LUGAR

Em o Senhor Walser, a personagem aparece com a expectativa 
de criar um lugar somente seu. Não há a intenção de se ter outros 
imóveis por ali, sua restrita intenção era de apenas falar com os 
homens, sem a entrega ao barulho disforme de uma cidade. Ali 
havia uma “concentração de natureza nada receptiva a caminhares 
solitários, tal o emaranhado de galhos de árvores que pareciam por 
vezes absolutamente incontroláveis – como que dementes” (TA-
VARES, 2008, p. 13). O espaço até lá não permitia tão facilmente o 
acesso. A estrada é única, com largura não superior a dois metros, 
em alguns momentos. Um dos poemas de R. Walser, inclusive, 
parece esboçar a casa do Senhor no Bairro:

COMO AS COLINAS SORRIRAM

Você deveria ter visto
as arvorezinhas, seus gestos
eram tão engraçados, parecia que
elas estavam dançando, na sua branco-prateada
limpeza, uma pequena nuvem
lembrava um golfinho, você
deveria ter visto as pequenas colinas
sorrindo amarelo-verde, é uma pena
que você não tenha visto o trem
passando sobre trilhos preto-dourados,
grave e calmo, sereno
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e sólido, lindamente indolente
e pesado, ainda que maravilhosamente leve.
E é infinitamente imperdoável
que você também não possa ter visto os passageiros
olhando para fora das janelas.
Uns e outros fixaram os olhos em mim,
que estava deitado na relva,
contando os mourões de madeira
alinhados colina acima,
que olhava para as pontes,
e que estava feliz
no seio da terra.
A chaminé de uma fábrica
que se perdia nas alturas,
uma garotinha caminhava longe.
eu pensei, vendo aquilo tudo à minha volta
que naquela alegria, naquele regozijo,
eu deveria me desfazer como que por encanto
deitando a cabeça para trás:
Oh, quão belo era aquilo!
Existem tantos destinos,
Mas não se requer muito
para se estar em um deles.
(WALSER, 2014, p. 30)

A vontade no poema aproxima a sua concretização de espaço 
no Bairro, juntamente com outros senhores, mas, mesmo assim, 
distante de tudo. A experiência do novo, de partir de uma pobreza 
de experiência, como afirma Benjamin (1994), possibilita ao se-
nhor ser bárbaro. “Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza 
de experiência? Ela o impele a partir para a frente, a começar de 
novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar 
nem para a direita nem para a esquerda” (p. 116). Assim, esse olhar 
ao tentar experimentar, estimulou a criação de sua casa no meio 
do nada, para tentar conquistar aquilo que o fez sofrer em vida: 
o isolamento dos homens. Até porque, nas ideias benjaminianas, 
a experiência adquirida o mantém estático. É a partir da base, do 
primórdio é que se consegue (ou pelo menos se sente capaz) criar. 
“Descartes baseou sua filosofia numa única certeza – penso, logo 
existo – e dela partiu. Também Einstein foi um construtor assim, 
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que subitamente perdeu o interesse por todo o universo da Física, 
exceto por um único problema – uma pequena discrepância entre 
as equações de Newton e as observações astronômicas” (BENJA-
MIN, 1994, p. 116). Gonçalo foi construtor ao dar vida a um Bairro 
singular. No qual cabem novas experiências a cada nova vivência 
entre os senhores. As relações que aos poucos vão se constituindo. 
Valéry, sendo o primeiro, foi a prancheta para projetar e consti-
tuir existência a todos os outros nove senhores, inclusive o Senhor 
Walser.

A série, que tem como intermeio o mapa da região, é uma das 
maiores produções de Gonçalo M. Tavares4. Ela é composta por 
dez livros [por enquanto] e que pertencem a dez senhores escolhi-
dos por Tavares para morarem nesse bairro fictício. Todas são nar-
rativas curtas e que comportam diversos temas. Dos demagógicos 
aos cômicos e trágicos. Nessa série, questões literárias também são 
provocadas a se discutir nas obras; os senhores tentam conversar 
entre si, com as suas peculiaridades aparentes. Esse é praticamente 
um projeto em construção, que atrela o passado ao futuro, já que 
outros 29 moradores estão projetados no Bairro [como pode-se 
verificar na figura 1, o mapa]. 

[Esse, é] um projeto para o futuro contra o estatuto de con-
serva do presente e sua lógica temporal nos interregnos da 
vida corriqueira, um projeto a-funcional que procura recons-
truir um campo de luta. Não só no fato de que temos ali 
moradores que estão e outros que ainda vêm e talvez alguns 
que se mudem ou nem venham a habitá-lo, como também 

4 O autor nasceu em Luanda, Angola, em 1970. Ainda criança, mudou-se para 
Portugal. Cresceu em Aveiro, cidade portuguesa.  Sua fama na escrita iniciou a 
partir do recebimento do prêmio José Saramago, em 2005, que foi congratulado 
com o discurso referido a ele pelo próprio autor de nome homônimo à premiação. 
“Gonçalo M. Tavares não tem o direito de escrever tão bem apenas aos 35 anos: dá 
vontade de lhe bater” (GATTELI, 2013). Resposta a isso, para a Saraiva Conteúdo, 
em entrevista cedida em junho de 2010, Tavares disse que não reflete sobre a sua 
trajetória, prefere estar centrado nas produções presentes e que ainda não foram 
publicadas.
O autor também é professor universitário em Lisboa. “Essas aulas são exercícios 
de pensar em voz alta”, afirma à Saraiva. E a escrita o complementa na vida. “Acho 
que a escrita tem a ver com uma necessidade pós-orgânica. Quando não escrevo 
fico irritado, é muito próximo a um desconforto orgânico. Não escrever me obriga 
a sair do normal”.
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na estrutura de pensamento que se constrói ali como uma 
comunidade anacrônica e atópica (STUDART, 2012, p.143).

De alguma forma, os moradores podem se relacionar em um 
espaço que se torna diferente para nós, no entanto, a aproximação 
dos seres constitui essa sociedade quase utópica. Digo quase, pois 
esse lugar é um espaço conhecido para Gonçalo, que tenta salvar 
praticamente um mundo que se perde exteriormente. “Trata-se de 
um mundo às avessas, que molda e conforma cada um dos se-
nhores de acordo com modelos distintos” (MORAES, 2012, p. 
15). Em relação aos moradores, MORAES (2012) complementa 
afirmando que eles são sujeitos da contemporaneidade, comple-
xos e fragmentados. Nas obras, eles são mostrados com as suas 
fraquezas e superações. Mas, vivem e convivem em seus cotidia-
nos insólitos, cômicos e trágicos; “são elementos constitutivos do 
homem e da sociedade da pós-modernidade” (p.15). Sendo esses 
sujeitos, contrariamos o que diz SAID (2003) em relação à cultura 
moderna, onde “habituamo-nos a considerar o período moderno 
em si como espiritualmente destituído e alienado, a era da ansie-
dade e da ausência de vínculos” (p. 46). Essa era de Tavares tenta, 
pelo contrário, aproximar muitos dos senhores, até mesmo Walser 
que tenta, inicialmente, aproximar-se somente dos homens, não de 
suas casas. Ter apenas a convivência que lhe é necessária.

STUDART (2012), por fim, traz pertinência ao trabalho do 
português quando o coloca como uma prosa que pode ser lida 
entre a fábula e o ensaio, o poema e a filosofia. “[Ele] faz uso 
recorrente do fragmento para imprimir sobre o corpo-escrito dos 
homens (moradores de um bairro) uma teoria do espaço íntimo e, 
ao mesmo tempo, pensá-los como componentes de uma intensi-
dade secreta relacional” (p. 137). Pois eles são vizinhos autônomos 
de seu espaço, mesmo convivendo no exterior, seus íntimos os 
deixam quase incomunicáveis. São

habitantes de universos paralelos, porém, não iguais, regidos 
que são por lógicas próprias, distintas, assimétricas e excên-
tricas de per si, circunscritas aO Bairro, vivendo fisicamente 
próximas, mas infinitamente distanciadas por suas idiossin-
crasias. Do ponto de vista comportamental, e quando assu-
mem a posição de personagens narradores, os senhores são 
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igualmente formais no uso da língua e minuciosos ao dar ex-
plicações. Algumas narrativas, aparentemente despretensio-
sas, apresentam camadas de sentido complexas, que merecem 
análise cuidadosa. (MORAES, 2012, p. 110)

É assim, uma série que “a cada livro procura armar duplas, 
duos, enxertos, zonas de contato, como uma crítica expandida, 
disseminada e periódica da modernidade” (STUDART, 2012, p. 
138). Uma obra-prima da literatura portuguesa que enriquece as 
associações a cada leitura.

RELAÇÕES

A separação do Senhor Walser do restante do Bairro, isola-o 
do convívio com os outros senhores. Como percebe-se em outra 
obra da série de Gonçalo M. Tavares, em que o protagonista, o 
Senhor Breton, visualiza em um de seus passeios a casa de Walser 
escondida pelo emaranhado: “Muitos metros à frente, vislumbrou 
a casa do Senhor Walser, quase escondida pelo mato, que não pa-
rava de atacar aquela intromissão da engenharia. O Senhor Breton 
nem se aproximou. Não queria incomodar ninguém” (idem, 2009, 
p. 34). Mesmo querendo conhecer outros homens, Walser sentia-
-se aflito e consciente de não ter ilusões exageradas quanto a eles. 
Dessa forma, ele tentava se defender do que poderia vir, protegen-
do o seu espaço dos outros e de suas intenções. 

Por isso comprara já o seu machado, de dimensões signifi-
cativas, bem guardado é certo (quase escondido) num dos 
compartimentos da casa de mais difícil acesso, pois tal objeto 
era para Walser uma quase indesculpável infiltração de agres-
sividade num espaço – o seu – que fora construído para atrair 
o oposto: a cordialidade, o aperto de mão entre dois homens 
que se entendem depois de uma linga conversa argumenta-
da, um abraço comovido de uma despedida e, eventualmen-
te, quem sabe – Walser ainda mantinha essa esperança -, um 
beijo apaixonado, o encontrar de uma companhia definitiva 
(idem, 2008, p. 14).

Isso, talvez – o desejo de se aproximar do outro – permanece 
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por essa obra ser a continuidade de Robert. O poeta morreu soli-
tário em uma caminhada no solo nevado suíço.

Tímido, desajustado, ele manteve por toda a vida duas ob-
sessões: caminhar e escrever. As caminhadas estão em toda 
a sua obra, e foi caminhando que ele morreu, na neve, numa 
noite de Natal, quando já estava havia mais de vinte e cinco 
anos internado num sanatório para doentes mentais (a supos-
ta doença de Walser é assunto disputado, e alguns estudos 
recentes atribuíram a ele a síndrome de Asperger, com a qual 
a capacidade de interagir socialmente fica severamente preju-
dicada. Mas não é impossível que Walser tenha mesmo é se 
cansado, profundamente, da vida em sociedade). (AUBERT, 
2014, p. 30)

É mais fácil perceber isso ao olhar para o filme ‘Branca de 
Neve’ (2000) produzido a partir da obra homônima de Robert 
Walser, pelo diretor João César Monteiro. 
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As imagens acima são dos primeiros minutos do longa-me-
tragem. Elas saem de um momento da cena infantil para fotos 
de Walser caído – morto – no chão nevado. E do branco da neve 
fecha para um quadro quase preto, dando um choque entre a vida 
e a morte. Logo mais, ele inicia com o diálogo do texto escrito pelo 
poeta, falando da morte; e assim vai ao longo dos quase 73 mi-
nutos, mesclando entre o preto, o cinza e flashes de tons azulados.

A morte de R. Walser também possibilita atrelar ao trecho final 
da obra de G. M. Tavares. Na obra portuguesa, o Senhor Walser, 
após tantos problemas na construção de sua casa, decide descan-
sar para o dia seguinte. Era noite e todos queriam dormir; Após 
andar pela casa várias vezes, o Senhor não achara o quarto, decide, 
então ficar no corredor – “o frio ali, e provavelmente por toda a 
casa, não era de desprezar” (TAVARES, 2008, p. 46). Ele deita, 
puxa um cobertor que estava em um outro homem. “Enrolado 
por completo no cobertor, e encostado a uma das paredes [...] 
Walser, finalmente, depois de um dia tão longo, e embora cheio de 
sede, adormeceu, tranquilo, pensando no dia seguinte” (ibidem., 
p. 47)

Olhamos também, por fim, para um poema de Robert Walser 
O Arquivista, onde a morte também está presente, mas como em 
um ambiente dos campos do Bairro.

Houve uma vez um arquivista, que
decidiu dizer a si mesmo estar cansado,
e ciente do incontestável fato
de que ele havia perdido seu amor pela vida,
falou consigo mesmo: “Que rapaz mais desgraçado,
estou cambaleando”. E foi isto de fato o que aconteceu.
Ele foi acometido de um desânimo mortal,
suas pernas estavam bambas, o peso de seu corpo
parecia insuportável. Na floresta
os pássaros de verão estavam cantando;
o regozijo deles soava incandescente, vermelho.
Sua força parecia ter-se ido completamente,
sua alma incapaz de oferecer a mais leve assistência,
ele sorriu de um jeito irônico e morreu. (WALSER, 2014, p. 
30) (grifos nossos)
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A morte vem precedida de um desânimo – cansaço possível 
após tantas confusões em uma obra – logo, ela chega ambientada 
ao meio da floresta, lugar distante do grande centro.

O CAOS: SEGUNDA E TERCEIRA HIPÓTESES

Pensemos, ainda, o Senhor Walser como um estrangeiro, pelo 
viés de RELLA (2010). Para ele, o ser é passageiro, assim como 
as nuvens de Baudelaire. Também, como diz Rimbaud e Proust, 
onde ser estrangeiro não era somente em relação à pátria, mas 
também ser estranho de si mesmo. Ao passo que se encontra o 
“eu”, há marcas do “outro”, nisso fragmentos e lascas recuperam-
-se constantemente naquilo que foi dividido e torna o indivíduo 
num imenso colapso de todos os princípios morais e desregula-
mentação de todos os sentidos. 

El arte vuelve visible nuestra condición de desterrados, pero 
también la otra pátria, aquella del sentido que como dester-
rados hemos perdido, y que vivimos sólo en fragmentos y 
añicos. El yo, que al final encontramos, es un otro  yo respec-
to al yo habitual: un yo del cual podemos aferrar la verdad 
sólo a través de las lagunas, las sombras y las laceraciones que 
presenta. (p. 133) 

Iniciamos assim, a segunda hipótese pretendida, a de que a fal-
ta de intencionalidade no discurso do poeta suíço provoca o caos 
na vida do Senhor Walser, por conseguinte, adentro na terceira 
hipótese, a reforma na casa durante o caos do Senhor perpassa na 
não revisão de Robert e negação em corrigir os próprios textos. 

No que diz RELLA (2010), o conflito entre o “eu” e o “ou-
tro” aproxima o estado de exílio do mundo e de nós mesmos com 
ele.  No entanto, estamos nus quando estamos em terras estran-
geiras. “En tierra extranjera, no puede valerse de las costumbres 
que lo han vestido y protegido: su exposición es absoluta y siempre 
riesgosa” (p. 134). Nesse conflito interno que um indivíduo vive, 
a possibilidade de entrar em conflito é demasiadamente intensa. 
“Todo discurso puramente reflexivo arrisca na verdade recondu-
zir a experiência do exterior à dimensão da interioridade” (FOU-
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CAULT, 2015, p.228). Quando se há um lado atrelado a um mun-
do anterior, como no caso do Senhor Walser, que ainda permanece 
com resquícios de R. Walser, as dúvidas de pertencimento podem 
existir. “Logo adiante da fronteira entre “nós” e os “outros” está 
o perigoso território do não-pertencer” (SAID, 2003, p. 50). É o 
que acontece com o Senhor, quando tudo parece agradável em sua 
vida, o novo ambiente, a casa com os espaços novos. Sua alegria 
faz com que ele passe a mão pelos ladrilhos, vislumbre todos os 
espaços pertencentes a ele, “suspira, então, fundo, Walser, com a 
sensação de que encontrou algo de que jamais poderá abdicar” 
(TAVARES, 2008, p. 21). Mas logo, esse sentimento começa a se 
esvair ao iniciar o caos em sua vida. “Subitamente, tocam a cam-
painha. Quem será? Não pode ser ela [ele escrevera uma carta a 
Thereza M.] – se Walser tem ainda a carta na mão. Só se...” (ibi-
dem, p. 23). Saliento, de acordo com NANCY (1996), que é pre-
ciso que haja uma relação consigo mesmo com um lugar que deve 
pensar como exílio, basicamente é pensar o exílio como asilo de 
si mesmo. Pois, assim, “pensar el exilio como asilo – y no como 
campo de deportación -, es justamente pensar el exilio como cons-
tituyendo por sí mismo la propriedad de lo proprio: en su exilio, 
está al abrigo, no puede ser expropriado de su exilio” (p. 38). Não 
há, assim, a possibilidade de retirar o ser desse espaço. 

O indivíduo que toca a campainha de Walser é o primeiro entre 
tantos outros homens que vêm para “consertar” a sua nova casa e 
para iniciar o caos em sua nova vida. “- Que se passa? – murmura 
Walser. – É a torneira da casa de banho – disse o homem. E en-
trou” (TAVARES, 2008, p. 23). Engraçado é ver como esse início 
de caos é representado:
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Fig. 3: o caos.

Fonte: TAVARES, 2008, p. 24
Ele ainda tem a esperança de que tudo se resolva rapidamente. 

Aguarda o homem consertar a torneira e ir embora, para aprovei-
tar, de fato, os seus ambientes novos. “Ele queria começar uma 
coisa, e aquele homem como que se interpunha. Bem-intencio-
nado, é certo, mas entre uma nova vida e Walser estava agora um 
obstáculo concreto – o encanador” (ibidem, p. 28). Além dele, 
logo nos próximos capítulos Walser recebe a companhia de outros 
homens: um com a caixa de ferramentas para arrumar as tábu-
as do soalho; outro para consertar uma fissura na parede de um 
dos compartimentos; também, um para arrumar a janela que não 
fechava bem; e tantos outros ao longo da tarde do primeiro dia 
na casa. O que preocupava, além de toda confusão em sua casa, 
era que “já em curso Walser esquecera-se, de certa maneira, de si 
próprio” (ibidem, p.35). E isso o fortalece em seu estado de exílio. 
NANCY (1996) afirma que o exílio não é somente no sentido de 
ser arrancado de sua terra, mas também o de “estar fora de” ou 
“ter saído de”.

Sin embargo, si lo que se deja no es el suelo. Según el signifi-
cado dominante, exilio es un movimiento de salida de lo pro-
prio: fuera del lugar proprio (y en este sentido es también, en 
el fondo, el suelo, cierra idea del suelo), fuera del ser proprio, 
fuera de la propriedad en todos los sentidos y, por lo tanto, 
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fuera del lugar proprio como lugar natal, lugar nacional, lugar 
familiar, lugar de la presencia de lo proprio en general (p. 36).

De alguma forma ele se sente exilado de sua própria casa. Não 
há a possibilidade de retorno àquilo que ele tinha antes.

Robert Walser, ademais, não se popularizou em seus trabalhos, 
pois a maioria das obras são bem estruturadas ou mais ou menos 
intencionais. Diferente de Robert, que em seus trabalhos trazia 
uma complexidade sem intencionalidade. “Walser nos confronta 
com uma selva linguística aparentemente desprovida de toda in-
tenção e, no entanto, atraente e até fascinante, uma obra displi-
cente que contém todas as formas, da graciosa à amarga” (BEN-
JAMIN, 1994, p. 51). Segundo o teórico, ele se recusava a revisar 
os próprios textos, jamais teria corrigido uma única linha em seus 
escritos. A tranquilidade, segundo BENJAMIN (1994), é de que 
não corrigir é “uma extrema ausência de intenção e de uma inten-
cionalidade superior” (p. 51). Para Walser, o que importava mesmo 
era o conteúdo e não a estrutura gramatical. O autor, possui algo 
característico: o pudor camponês.

Assim que começa a escrever, sente-se desesperado. Tudo 
lhe parece perdido, uma catadupa de palavras irrompe; nessa, 
cada frase tem como única função fazer com que as anterio-
res sejam esquecidas. Quando, num trecho escrito com muito 
virtuosismo, transforma em prosa o monólogo: “Por essa rua 
de arcadas ele deve chegar”, Walser começa com as palavras 
clássicas: “Por essa rua de arcadas”; mas em seguia é assaltado 
pelo pânico, sente-se inseguro, pequeno, perdido, e continua: 
“Por essa rua de arcadas, creio que ele deve chegar” (idem.).

A inépcia no manejo da linguagem é o que vem de peculiar 
nos relatos de R. Walser. Walter Benjamin ainda compara o autor 
com uma guirlanda linguística, que, por conseguinte, provoca a 
sua queda ou má fama. Mas famigerado ou não, Walser possui 
heróis vagabundos, vadios e gênios. “Ele só consegue descrever 
‘heróis’, não sabe livrar-se dos personagens principais, e deixou 
de tentá-lo em seus três primeiros romances, para consagrar-se, 
desde então, única e exclusivamente a descrever as confrarias, com 
suas centenas de vagabundos favoritos” (ibidem., p. 52). Segundo 
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BLANCHOT (1987), e que cabe ao que acontece com Walser, a 
obra em si é o círculo que o autor escreve e acaba se expondo peri-
gosamente ao que exige o que ele escreva, mas também se protege 
dela. “A necessidade de escrever está ligada à abordagem desse 
ponto onde nada pode ser feito das palavras, donde se projeta a 
ilusão de que, se for mantido o contato com esse momento, mas 
voltando ao mundo da possibilidade, ‘tudo’ poderá ser feito, ‘tudo’ 
poderá ser dito” (p.46).

É como diz BARBOSA (2015), ele é um autor que vê a suavi-
dade, o humor sutil, tendo as figuras que se nutrem da energia das 
árvores, dos barulhos da natureza e surgem do mito. Como perce-
bemos nos dois trechos abaixo, destacado de sua obra:

CAMPAINHAS DE INVERNO
Vi campainhas-de-inverno.
Vi-as em jardins e em cima
da carroça de uma camponesa a
caminho da feira. Quis comprar
um buquê, mas julguei que não
convinha a um homem tão corpulento
como eu adquirir algo assim,
tão delicado.

ABSOLUTAMENTE NADA
Ele está tão sozinho! Deseja a companhia de uma voz, mas 
qual? Uma mão, mas e daí? Um corpo, mas para quê? Perdido 
em perfumes e véus brancos, lá está o lago, emoldurado por 
montanhas nada naturais, mágicas. Tudo ofusca e inquieta. A 
terra toda, até a beira d’água, é o mais puro jardim, e, no ar 
azulado, pontes cheias de flores e terraços repletos de odores 
parecem pulular e se estender até lá embaixo.

PASSEANDO POR UMA CIDADEZINHA
“Alegria nos parece algo mais precioso que nunca, mas nós 
cometemos talvez um grave equívoco nos perturbando por 
causa dela que não ama a turbação. Essa pressa contém uma 
lentidão gigantesca e morosa. Se nós fôssemos mais tranqui-
los, mais lentos, assim estaríamos melhor... ”

(WALSER, s/a apud BARBOSA, 2015, p. 39)
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O Senhor Walser, mesmo conturbado com toda a situação, ain-
da tentava permanecer com o seu intuito primário de se aproximar 
dos homens. Procurava cobertores, pois a noite já havia chego, 
colchões para os trabalhadores dormirem e no outro dia termi-
narem o trabalho. Não era como esperava, mas teve que conviver 
com aquilo que já realizara antes em seus textos. Difícil de en-
tender, mas próximo do que seu espírito guardara. BLANCHOT 
(1987) afirma que a obra “mantém-no à margem, está fechado o 
círculo em que ele não tem mais acesso a si mesmo, onde ele, 
entretanto, está encerrado, porque a obra, inacabada, não o solta” 
(p. 48). Ou seja, o trabalho de Walser está inacabado, sua casa, 
portanto, deve permanecer em caos até que se consiga completar 
o objetivo de permanência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Não nos é permitido desvairar, fantasiar, é-nos proibido, 
olhar para longe”5, mas nos permite a vislumbrar o longe ao lon-
go do Bairro. Assim, nesse trabalho foi possível olhar para longe, 
também. Não é simples colocar no mesmo painel Robert Walser 
e Gonçalo M. Tavares. Os dois com escritas complexas e idios-
sincráticas. Para lê-los, deve estar preparado a ir além daquilo que 
espera, de fato, eles superam as expectativas. E quando se mis-
tura em uma única obra esses dois elementos é preciso ousadia 
para “decantá-los”. Sim, porque são misturas heterogêneas que se 
combinam, de alguma forma. Mas, sejamos mais puros. Esse era o 
propósito deste trabalho, separá-los, conseguir olhar para os dois 
que acontecem em um mesmo espaço, em uma mesma obra: “O 
Senhor Walser”, de autoria do excêntrico Gonçalo M. Tavares. E 
isso pelo caminho do distanciamento ao qual o Senhor vive do 
restante do Bairro. ]

Havia questionado no início desse texto, se a distância do Bair-
ro torna o Senhor Walser um exilado, isso porque ele está próximo 
dos homens, na obra. Após todo o amparo construído, digo que 
ele é visto dessa forma, nesse estado. Um exilado de si mesmo, um 
indivíduo que tenta se distanciar do centro capital, mas que tenta 
se reaproximar em oposição àquilo que passara enquanto Robert 
5 Trecho, de 1978, d’As Obras Completas, de Robert Walser.
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Walser. O isolamento se passa também na obra primária de Ro-
bert, tendo os seus personagens presentes naquilo que acreditam, 
desfrutando de si mesmos, muitas vezes com medo, mas também 
como heróis convalescente – na perspicácia da loucura do autor. 
“Tudo que é orgiástico lhe é alheio: ele encontra o fluxo do seu 
sangue renovado no murmúrio dos riachos, e sua respiração mais 
vigorosa no farfalhar das árvores” (BENJAMIN, 1994, p. 53). Fa-
tores como as suas escolhas, o seu não sucesso (que é melhor do 
que dizer fracasso, pois o sucesso veio pelo seu objetivo literário, 
mesmo que sendo um reconhecimento breve e para poucos) e a 
sua morte trouxeram inspirações para a criação da obra por Gon-
çalo. Um distanciamento que justifica pelo que caminhou Robert 
em vida. Há, dessa forma, um exílio também nas obras de R. Wal-
ser, talvez assim, o Senhor permanece distante de todos no Bairro, 
pois é um reflexo daquilo que acontecera.

Antes de encerrar, é importante salientar o quanto esse traba-
lho fortaleceu a minha capacidade de olhar para duas obras, dois 
momentos literários, por um viés teórico. Muito do que foi discu-
tido veio de uma ampla leitura prévia, muitas delas não apareceram 
no decorrer do artigo, diretamente. No entanto, esteve nas entre-
linhas dos pensamentos. 
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A NARRATIVA TRANSGRESSORA DE TEOLINDA 
GERSÃO: UMA LEITURA DO ESPAÇO PELA 

PERSPECTIVA DA EXPERIÊNCIA

Rosângela Guedêlha da Silva1

INTRODUÇÃO

Esta leitura do espaço do conto “Uma tarde de Verão” articu-
la-se às pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Estudos de Paisa-
gem em Literatura2 (GEPLIT-UFMA/CNPQ), sob coordenação 
da professora Dra. Márcia Manir Miguel Feitosa. Tais estudos são 
abordagens da experiência humana com/no lugar a partir da in-
terdisciplinaridade entre a Literatura e a Geografia, sobretudo pela 
vertente Humanista Cultural. 

Considerando a amplitude e a renovação teórica da relação 
Geografia-Literatura desde a segunda metade do século XX até a 
atualidade, faz-se necessário apresentar, ainda que sucintamente, a 
perspectiva experiencial de abordagem do espaço empregada nesta 
análise:

Na obra Espaço e Lugar: perspectiva da experiência (2013), o 
geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan, um dos principais precurso-
res da abordagem geográfica humanista, focaliza a experiência ge-
ográfica vivenciada pelo sujeito, buscando entender a relação que 
o homem estabelece com o meio, tanto de modo direto e íntimo, 
como conceitual. Este sendo a retratação das vivências em outras 
fontes, como textos literários, pintura, música, fotografia etc. Ele 
afirma que “obras literárias, bem como em obras de psicologia hu-
manística, filosofia, antropologia e geografia, estão registrando in-
trincados mundos de experiências humanas”, o que constitui uma 
1 Mestranda em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. 
Licenciada em Letras pela Universidade Federal do Maranhão. Professora da Rede 
Estadual de Ensino do Maranhão. Membro do Grupo de Estudos de Paisagem em 
Literatura (GEPLIT-UFMA/CNPQ). E-mail: rosgued29@gmail.com.
2 O GEPLIT é vinculado ao Grupo Nacional “Estudos de Paisagem nas Literaturas 
de Língua Portuguesa”, da Universidade Federal Fluminense, liderado pela Profa. 
Dra Ida Ferreira Alves, o qual tem a professora Marcia Manir como co-líder.

mailto:rosgued29@gmail.com
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retratação que os dados empíricos não conseguem captar (TUAN, 
2013, p.15). Sobre as contribuições mútuas dessa interdisciplinari-
dade, reconhecem os geógrafos humanistas brasileiros:

A literatura, em todos os seus gêneros, produz uma espécie de 
conhecimento que cientista nenhum produz. Não o conheci-
mento objetivo, colado tal qual uma descrição ou reprodução 
de um lugar, mas um conhecimento criativo, que estimula o 
pensamento e a imaginação. [...] Como arte e conhecimento, a 
literatura expressa a condição humana e sua existência. (MA-
RANDOLA JR; GRATÃO, 2010, p.10)

Trata-se de uma perspectiva de confluência de conhecimentos, 
de “entrelaçamento de fios” para “construção de um saber múlti-
plo” (FEITOSA; MARQUES; SERRA, 2012, p.1). 

Nesse contexto, destacam-se as ideias de espaço e lugar como 
categorias que se constituem a partir das experiências humanas: o 
“que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lu-
gar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor”. 
(TUAN, 2013, p.14). É por intermédio da experiência vivida no 
lugar que o valor se constitui:

Experiências são as diferentes maneiras através das quais 
uma pessoa conhece e constrói a realidade [...] Experienciar 
é aprender, atuar sobre esse dado e criar a partir dele. [...] O 
que pode ser conhecido é uma realidade que é um construc-
to da experiência, uma criação de sentimento e pensamento.  
(TUAN, 2013, p.17-18).

Assim, “a valorização do lugar provém de sua concretude”, 
“alcançada pelos nossos sentidos e experiências, tanto mediante 
à imaginação quanto simbolicamente”. (OLIVEIRA, 2014, p.12). 
Dessa forma, textos ficcionais conseguem dar visibilidade aos lu-
gares e as relações neles vivenciadas. 

A confluência entre a geografia, artes e as ciências humanas 
acontece no estudo do espaço geográfico. Este é o lugar existencial 
onde o homem é compreendido em uma relação orgânica com a 
Terra (TUAN, 2012), ou seja, em uma “relação concreta (que) o 
liga à Terra, uma ‘geograficidade’ (geographicité) do homem como 
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modo de sua existência e de seu destino.” (DARDEL, 2015, p.2). 
A abordagem da geograficidade apresentada por Dardel é feno-
menológica-existencialista. Segundo a qual, o modo de existir hu-
mano é o “ser-no-mundo”, os homens ligados uns aos outros e ao 
mundo material em relações que constituem a vida. Relações essas 
que estão sempre em uma dinâmica de ser e transcender, pois, 
a existência humana dá-se pela projeção de novas possibilidades 
constituídas pelo tempo, pelo lugar e pela linguagem. 

Ao analisar obras de autoras portuguesas, Barrento (2009) 
identificou a transgressão operacionalizada por Teolinda Gersão 
e outras escritoras, como Maria Velho da Costa e Maria Gabrie-
la Llansol, como sendo um elemento de uma “nova desordem” 
característica da escrita feminina contemporânea, efeito a que 
denominou de “outra revolução”. Para ele, “os sinais da ‘desor-
dem’ trazida para o corpo do romance (configuram-se) ao nível do 
enunciado, da temporalidade, do discurso polifónico e da hibrida-
ção genológica” na produção romanesca desde as últimas décadas 
do século XX. Neste estudo, serão destacadas algumas estratégias 
da referida desordem empregada e seus possíveis efeitos de sen-
tido.

Segundo Maria Heloísa Martins Dias, na produção literária de 
Teolinda há uma “reescrita estética”, decorrente da inovação e do 
desprendimento de padrões em função de uma “desmistificação 
de formas e valores” (DIAS, 2008, p 11-12). 

Portanto, é pela perspectiva de entrelaçamento entre o literá-
rio e o geográfico, em que o texto pode ser considerado como 
uma tessitura de expressão da geograficidade, que se dá a proposta 
desta análise do conto “Uma tarde de Verão” (2016), da autora 
portuguesa Teolinda Gersão. Por meio de uma leitura fenome-
nológica, o espaço será observado pela perspectiva experiencial 
como expressão de transgressão na forma e conteúdo no âmbito 
da literatura portuguesa contemporânea, em particular, na prosa 
de produção feminina.
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O ESPAÇO NO CONTO “UMA TARDE DE VERÃO” 

Após anos de afastamento devido ao rompimento de um 
namoro de juventude, um casal se encontra casualmente em um 
evento social e tem reações distintas: ele demonstra satisfação, tem 
a iniciativa de uma conversa, mas ela tenta disfarçar o mal-estar 
que a situação lhe causa. “(Ela) Tirou um copo ao acaso, só para 
ficar, por instantes, liberta de falar” (GERSÃO, 2016, p.60). Ela 
está casada e ele, solteiro e debilitado por uma grave doença. Por 
iniciativa do homem, eles têm um novo encontro dias depois à 
beira-mar. Estarem juntos novamente em frente ao mar é signifi-
cativo a ambos, afloram lembranças e sentimentos; e o monólogo 
interior da mulher permite acompanhar o percurso reflexivo exis-
tencial vivenciado por ela ao longo da narrativa. 

 O sintagma “uma tarde de verão” é simultaneamente uma re-
ferência de tempo e de espaço: em uma tarde de verão na praia 
em frente ao mar, a personagem (re)vive uma situação ativada pela 
combinação desses dois elementos. Se o encontro tivesse sido 
fora desse contexto, não haveria, possivelmente, uma retomada e 
vivência experiencial tão intensa como a que aconteceu no local 
narrado. 

Segundo Tuan (2013, p.161), um lugar se constitui à medida 
que significado(s) se estabelece(m) pelas experiências vividas, o 
que implica em uma coexistência de espaço e tempo, de forma que 
“toda atividade gera uma estrutura espácio-temporal especial”, as-
sim, o tempo encontra-se implícito nos lugares. O que permite, 
ainda, deslocamentos e associações:

Quando estamos diante de um panorama, nossa mente está 
livre para devanear. Quando mentalmente nos movemos no 
espaço, também avançamos e retrocedemos no tempo. O 
movimento físico através do espaço pode produzir ilusões 
temporais semelhantes. [...] quando olhamos para fora, olha-
mos para o presente, quando olhamos para dentro (isto é, in-
trospecção), estamos provavelmente relembrando o passado.  
(TUAN, 2013, p.155-156)

O espaço do conto em estudo é a praia no momento presente 
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e real, assim como no tempo psicológico das reminiscências da 
personagem e narradora. A praia e o mar não somente são elemen-
tos onde se dão as ações no passado e no presente das persona-
gens. Eles estabelecem uma importante relação de conexão com o 
enredo, são aspectos marcantes, testemunhas na dramatização do 
início e do término do relacionamento físico entre as personagens. 
Também o ritmo contínuo do mar está na vida das personagens: 
“ouvia o mar bater em baixo na praia. Uma onda e outra onda” 
(GERSÃO, 2016, p.66). 

Esses elementos entrelaçam-se, ainda, na caracterização das 
personagens cujas existências se transformaram. Eles já não eram 
as mesmas pessoas do passado que se amaram: “só o mar conti-
nuava igual a si próprio, e tinha o mesmo cheiro bom de maresia” 
(GERSÃO, 2016, p.65). O emprego do advérbio “só” enfatiza a 
transformação das pessoas e circunstâncias que se deram desde 
momento do rompimento do relacionamento no passado até o 
reencontro.

O movimento ondulatório reflete simbolicamente o transcor-
rer dos fatos e das relações humanas que vão se encadeando no 
texto, em uma sobreposição de acontecimentos e fases, ou seja, 
em ondas: 

Nunca percebera o que ele vira na mulher que se seguiu a 
ela, e também não soube nem nunca lhe perguntou o que 
o levara a fixar-se profundamente em si[...]  Também nunca 
soube o que a fizera apaixonar por ele. O amor era uma atra-
ção irracional.
Também fosse, portanto, apenas isso que se passara, há mui-
to tempo – algo que depois desaparecera, sem deixar rasto. 
Como uma onda que sobe e recua, até deixar de existir” 
(GERSÃO, 2016, p.66). 

Num flagrante trecho poético, tem-se a ideia da onda que che-
ga à praia, depois submerge e desaparece na imensidão das águas 
do mar, tal como a experiência vivida pela personagem feminina 
no reencontro com esse grande amor do passado e do seguir das 
vidas separadamente após essa ocasião: 

Será o anúncio do regresso ao vasto mundo dos outros, onde 
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voltaremos a perder-nos e mergulharemos e outra vez no 
anonimato. Depois de um instante em que ficamos interior-
mente nus e no mais fundo da nossa intimidade, nos tocámos 
(GERSÃO, 2016, p.69).

O retornar “ao vasto mundo dos outros” sugere que na oca-
sião do reencontro se (re)constituiu circunstancialmente o “mun-
do” do casal, o lugar de existência da história deles, mas que nova-
mente, como uma breve onda, se dissipará no mar do anonimato 
e do distanciamento no seguir da vida.

Ressalta-se que a experiência vivenciada no lugar é essencial-
mente única, experienciada por cada indivíduo. “Experienciar é 
aprender”, “O dado não pode ser conhecido em sua essência, só 
em experiência” (TUAN, 2013, pp. 7-8). Como o experienciado 
por cada uma das personagens na praia naquela tarde em frente ao 
mar. Embora juntos e com diversos elementos em comum, tive-
ram experiências muito distintas. O narrador revela que o homem, 
por sua condição de doente e solitário tem diante de si a figura do 
mar, porém sem o futuro: “[...] o mar inteiro à sua frente. Embora 
o tempo já não estivesse à sua frente. O futuro, evidentemente, já 
não estava lá” (GERSÃO, 2016, p.65).

Em contraposição, a voz feminina dá vazão a uma percepção 
reflexiva inicialmente em tom de crítica ácida, ressentida: “O teu 
insuportável eu só fixado em si mesmo, como antigamente. Sem-
pre foste assim e não mudaste nada” (GERSÃO, 2016, p. 67). E 
enaltecendo a sua própria imagem, como em vingança: “É assim 
que te vejo, eu que sempre atravessei todas as pontes e encontrei 
tanto amor na minha vida que não me fez diferença perder-te” 
(GERSÃO, 2016, p.67). 

Porém, como em um movimento em ondas, pensamentos ra-
cionais vão surgindo e dissipando a passionalidade:

Mas estou a mentir, fez-me diferença perder-te [...] E 
houve assim tanto amor na minha vida? E é verdade 
que pude atravessar todas as pontes? Provavelmente 
não. É tudo um equívoco, nunca deixamos de estar sós. 
A vida não é fácil nem feliz. (GERSÃO, 2016, p.67).
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E passa a ter ideias redentoras em relação à sua condição hu-
mana e a do outro: “Só depois acabarei por dizer-te suavemente 
que é mais ou menos isso o que acontece, na vida de toda a gente” 
(GERSÃO, 2016, p.68). 

A atitude feminina em relação à enfermidade também se dá 
em um movimento dialético entre a rejeição e o desprezo em con-
traposição a uma conduta mais piedosa e benevolente, como no 
trecho a seguir:

Enquanto tu fazes um esforço sem sucesso para cruzar a per-
nas e pede outro whisky com mais gelo, que leva à boca com 
dificuldade. Em breve não conseguirás comer nem beber so-
zinho, ter-te-ás tornado dependente.
Penso com alívio que não terei que cuidar de ti, e surpreendo-
-me porque esse sentimento de liberdade me parece maldade 
pura. Como se devesse me sentir culpada por ser saudável [...]
Mas não é sentimento de maldade, penso olhando-te. É um 
sentimento de afecto, talvez amor. Ou quase. [...] Contenho-
-me para me impedir de ajudar-te a levantar o copo. Não que-
ro mostrar piedade e estragar este momento, até porque não 
iremos ter outro [...]
Por isso não verei os teus movimentos desajeitados levando 
o copo à boca com dificuldade e entornando parte do whisky 
sobre a mesa e sobre ti. Não verei nada como se fosse cega. 
(GERSÃO, 2016, p.69-70)

Nota-se, entretanto, que não há uma retratação feminina idea-
lizada, pois a mulher não é uma figura magnânima e complacente, 
ao invés disso a personagem mostra-se humanizada. Demonstra 
limitações em superar completamente as mágoas do passado e, 
com uma clareza libertadora, assume não se sentir responsável e 
até mesmo permite-se rejeitar a possibilidade de se envolver nos 
problemas de uma outra pessoa com quem se relacionou um dia, 
mas cujas histórias de vida desconectaram-se completamente. 

Nesse conto, a descentralidade do foco narrativo já aponta-
da por Barrento (2009) é uma estratégia nesta construção textual. 
Inicialmente há um narrador onisciente em terceira pessoa com 
discurso entrecortado por trechos de monólogo interior da mulher 
entre parênteses, nos quais ela expressa seus verdadeiros sentimen-
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tos e pensamentos.
A partir do momento em que o casal chega à praia, o discur-

so narrativo altera-se e a personagem feminina assume a narrativa 
integralmente. Assim, neste conto, estabelecem-se duas narrativas 
que seguem paralelas: a dos fatos vividos cronologicamente e a 
das digressões do tempo psicológico, sendo esta a narrativa domi-
nante e mais significativa por conter as informações que permitem 
conhecer os acontecimentos e as reflexões acerca de suas próprias 
vidas, mas também em uma perspectiva universalista. Um discurso 
que mostra sua força ao se impor diretamente no texto, criando 
um certo caos, uma certa desordem por entrecortar o texto, im-
pondo, assim, uma não linearidade e que, se sobrepõe por fim, 
ao abolir os parênteses como a separação gráfica que o continha. 
Essa construção textual com desencaixes de elementos ligados ao 
aspecto gráfico, ao tempo, ao espaço e sobretudo ao foco nar-
rativo, é um mecanismo intencional subversivo que caracteriza o 
“modo nada ortodoxo de narrar” do experimentalismo realizado 
pelos autores da geração pós 74 da literatura portuguesa, como o 
faz Teolinda (GOMES,1993).

Essa forma de narrar permite acompanhar a personagem do 
conto em estudo em seu “mergulho vertical” de interiorização 
reflexiva. Uma espécie de exílio subjetivo para temporariamente 
retirar-se para rever a realidade, recobrar sentidos e força para rein-
ventar-se como sujeito. “A óptica feminina que assim se manifesta 
na ficção de Teolinda desenvolve modelo de percepção de seu ser 
mais profundo, ao empreender a descida em si mesma [...]” (DIAS, 
2008, p.194). 

Essa voz feminina reinventada serve como um mecanismo de 
intervenção pessoal e interpessoal. As reflexões de cunho intimista 
da personagem feminina, ao longo da narrativa, lhe causam de-
sestabilização emocional inicial por se reencontrar com emoções, 
sentimentos, pensamentos e lembranças oprimidas. Porém como 
em um processo de cura, vivencia um aprofundamento em sua 
subjetividade, o que lhe permite recompor o passado face ao pre-
sente e elaborar uma compreensão emancipadora de si mesma, 
uma ressignificação da vida que também interfere na forma como 
sente e se relaciona com as demais pessoas.
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CONSIDERAÇÕES   FINAIS

A tarde e o verão na praia são os marcos da história narrada, 
pois esses elementos compõem a ocasião em que o casal se relacio-
nou e, em uma ocasião semelhante, ocorre seu último encontro. A 
configuração dos elementos do espaço permitiu à figura feminina 
retomar emoções e sentimentos do passado, assim como vivenciar 
a ocasião em tempos paralelos, de acontecimentos cronológicos e 
as reflexões realizadas nos momentos de digressões. Isso foi textu-
almente operacionalizado pela descentralização do foco narrativo, 
configurando uma transgressão estratégica empregada na escrita 
feminina portuguesa contemporânea e, nesse caso, em particular 
na escrita de Teolinda Gersão.  

Assim, a figura feminina viveu o momento de um intenso re-
encontro sem perder a perspectiva da continuidade de sua vida 
fora daquele contexto. Ela submergiu em reflexões desencadeadas 
pela interação afetiva da circunstância espácio-temporal, mas não 
sucumbindo emocionalmente, consegue retornar segura, com-
preendendo sua condição humana e a do outro, no passado e no 
presente. Conseguiu tanto vivenciar aquele momento quanto se 
religar à sua existência atual. 

Destaca-se, ainda, que a iniciativa do reencontro foi masculi-
na, a figura feminina se fortalece ao longo do texto de forma que 
a decisão final apresentada no desfecho é uma expressão de sua 
racionalidade e maturidade _ a tarde de verão da intensa e livre 
paixão da juventude foi sobreposta pela tarde de verão de reflexão 
e maturidade no presente. A atitude racional aparece como um 
mecanismo de ordenamento da existência, mecanismo de liberta-
ção e autonomia para a figura feminina, tal qual a forma de escrita 
subversiva meticulosamente operacionalizada pela autora.
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A ESCRITA COLETIVA DE LIVRO, DE JOSÉ LUÍS 
PEIXOTO

Rosemary Gonçalo Afonso1

“Sei que só talvez Gabriel, e é urgente que lho afirme, primei-
ro de uma geração que não emigra, usando a voz que tem, a 
venha um dia a contar.”
Mário Cláudio2

Livro é o título do quarto romance do escritor português José 
Luís Peixoto. Inspirado na emigração portuguesa para a França 
- um aspecto da história e da cultura de seu país ainda pouco ex-
plorado no âmbito literário -, o autor representa, ficcionalmente, 
circunstâncias que poderiam ter levado tantas pessoas a partir, dei-
xando sua terra e seus familiares por tempo indeterminado. 

A ação decorre, sobretudo, na Paris dos anos sessenta e numa 
pequena vila portuguesa, não nomeada, que funciona como meto-
nímia do próprio país. Num primeiro momento é a mãe do prota-
gonista Ilídio que deixa a vila onde nasceu, abandonando o filho, 
então com seis anos de idade; no dia da partida ela lhe entrega um 
livro. Posteriormente, é o próprio Ilídio que decide ir para Paris, 
em busca da namorada que foi obrigada a emigrar. Com ele segue 
um amigo de infância, Cosme, que teme ser mandado para a guer-
ra colonial na África, caso venha a se alistar.

Podemos afirmar que Livro é um livro feito de livros, visto que 
três livros se destacam enquanto objetos concretos, além de serem 
muitas as referências literárias que contribuem na construção da 
narrativa. Esses três livros se confundem e se complementam, até 
se revelarem como sendo sempre o mesmo. O primeiro deles é 
o livro que lemos; o segundo é o que Ilídio recebe de sua mãe: o 
mesmo que ele dá à namorada, Adelaide, que o leva para a França; 
e o terceiro surge como um presente de natal para a personagem 
Livro, filho de Ilídio e Adelaide, na segunda parte do romance. O 
1 Doutoranda. Vinculada ao programa de pós-graduação em Letras Vernáculas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
2 CLÁUDIO, Mário. Rosa. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1988, p.119
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rapaz acredita ser filho de Constantino, um exilado político com 
quem a mãe se casou, em virtude do desencontro que marcou sua 
história com Ilídio. Ao contrário da maior parte dos filhos de emi-
grantes, Livro domina a norma culta tanto do português quanto 
do francês; mas assim como muitos deles, passou suas férias na 
vila portuguesa, para onde ia com a família de Cosme. A mãe fi-
cava em Paris, porque a ditadura salazarista impedia o regresso de 
Constantino a Portugal. 

Livro não demonstra qualquer entusiasmo pelo presente; e 
são dois exemplares: um oferecido pela mãe e outro enviado de 
Paris pelo amigo Cosme. Enquanto personagem narrador, ele cri-
tica duramente a obra, e suas ponderações conduzem àquela que 
é a pergunta chave de todos os autores: “Quem escreve o livro?”, 
propondo uma reflexão sobre quem teria legitimidade para contar 
aquela (ou essa) história.  

 A dúvida sobre a autoria se instala a partir do surgimento 
desse terceiro livro, quando são circuladas no texto as palavras que 
teriam dado início ao improvável diálogo entre Adelaide e Cons-
tantino. As marcações, que o leitor visualiza a partir da página 224 
(na edição da Quetzal), podem ser antecipadas pelos mais curio-
sos, se identificarem uma dica do autor, deixada na página 145, 
quando o referido diálogo entre o casal se inicia. Como informa 
o narrador, Adelaide tem uma surpresa ao retornar ao livro que 
havia deixado sobre uma mesa da biblioteca onde trabalhava: “O 
livro estava mexido. Alguém o tinha aberto numa página, número 
224, e feito pequenos círculos à lápis, à volta das seguintes pala-
vras: gosto, de, ti”. (PEIXOTO, 2012, p.145). O fragmento abaixo 
exemplifica a forma de comunicação mencionada e permite notar 
o desinteresse de Livro, pois reflete sua reação à pergunta de sua 
mãe a esse respeito. Vale lembrar que o nome não anunciado do 
autor desse livro, e também o título do mesmo, seu homônimo, fo-
ram os motivos para que Adelaide e Cosme escolhessem o mesmo 
presente: 

Não gostaste?
Tive de dizer-lhe que sim, gostei, gostei, porque gosto pouco 
de ver a minha mãe fazer beicinho. Ela sabia bem o quanto a 
leitura é um assunto sério para mim. Aquele presente foi um 
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risco que achou que podia correr com segurança, coitada. Por 
isso, dividia-me entre não querer decepcioná-la e a vontade 
nula de ler aquele monte de páginas numeradas. Guardei o 
livro, achei que havia de se esquecer e bebi um cálice pequeno 
de vinho do Porto.
Correio para ti. (PEIXOTO, 2012, p.224)

Quando se refere ao diálogo que aproxima Adelaide e Cons-
tantino, ainda na primeira parte do romance, o autor menciona as 
palavras selecionadas, mas não as circula no texto. Naquele mo-
mento, apenas as sentenças formuladas com aquelas palavras es-
pecíficas interessavam, e o conteúdo do livro que proporcionou a 
comunicação foi ignorado. O recurso confirma que, em relação a 
um texto, o leitor só encontra o que lhe for possível alcançar, no 
momento em que efetua cada leitura, que sempre pode ser dife-
rente da anterior (caso a tenha feito). Dessa forma, a narrativa es-
tabelece uma nova aliança entre o autor e seu leitor, reconhecendo 
o valor da atividade da leitura na perspectiva defendida pela teoria 
da recepção, que postula, ou constata, que a obra literária – assim 
como a obra de arte em geral – não existe e não permanece senão 
na cumplicidade com o seu público. Sobre essa teoria lembramos 
o trabalho de Jacques Leenhardt, apoiado por teóricos que o an-
tecederam em pesquisas acerca dessa relação entre autor e leitor: 

Ressituando a significação literária na história, e na própria 
sociologia, as novas teorias da literatura chamavam a aten-
ção sobre uma atividade até então negligenciada: a do leitor. 
Tomávamos consciência de que para existir a literatura era 
necessário não só que ela tomasse a forma imóvel de um ‘tex-
to’, um símbolo material e sensível, mas igualmente que ela 
fizesse objeto de uma ‘concretização’ (Ingraden) pelo ato da 
leitura, tornando-se assim um ‘objeto estético’ (Mukarovsky). 
(LEENHARDT, 1997, p.10)

Se admitirmos o papel indispensável do leitor na concretização 
do texto enquanto objeto estético, reconhecemos sua participação 
na escrita do mesmo, mesmo quando a leitura se prenda exclusiva-
mente ao que está visível, sem que ele estabeleça qualquer relação 
com o contexto ou com outros textos. Essa leitura, muitas vezes 
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negligenciada, é o caminho para as outras leituras possíveis, tan-
tas quanto forem os seus leitores, que a reformulam, reavaliam 
ou mesmo a ampliam: o leitor pode permanecer nela, mas não 
prescindir dela para ir além. Em Livro, a partir da dúvida que se 
instaura acerca de quem escreve o romance, o autor induz seu lei-
tor a buscar novos sentidos no texto em curso, pois ele é obrigado 
a reavaliar o que ainda nem terminou de ler, podendo manter ou 
rever suas conclusões antes de chegar ao ponto final. 

A personagem Livro, síntese da história de amor de Ilídio e 
Adelaide, considera uma ousadia que o tema da emigração para 
a França inspirasse alguém que participou da experiência apenas 
indiretamente. Esse seria seu comentário, referindo-se a um ra-
paz da vila, com quem ele brincava durante as férias passadas em 
Portugal, fazendo crer que o autor seria o tal rapaz. No entanto, o 
nome do autor poderia ser Peixoto, como é sugerido mais de uma 
vez no decorrer da narrativa, e se verifica na seguinte fala:

Estou bem consciente do mau entendimento que pode re-
dundar de uma defesa simplista da experiência, tanto mais 
que me estou a referir a um autor que vem logo antes de 
Pessoa nas estantes alfabéticas das bibliotecas, mas sei que, 
mesmo Flaubert, que tanto insistiu no afastamento entre a 
obra e o autor, ao sentar-se no banco de tribunal, com as 
nozes cingidas pelo quebra-nozes, não teve pudor de admitir 
que se chamava Emma. Ao tribunal não se mente. É por isso 
que me indigna que ele, nunca tendo passado pelas dificulda-
des da emigração, se tenha atrevido a tocar no assunto. Até 
porque, se aborda o tema, é para o tratar de forma superficial, 
não retratando nunca aquela que foi a vivência de milhões de 
portugueses. Não se pode falar daquilo que não se conhece, 
falta o testemunho privilegiado. (PEIXOTO, 2012, p.225).

Insinuar seu nome, através de uma crítica feita pela persona-
gem, é uma forma de o autor questionar sua própria legitimidade 
para abordar o tema, embora o faça ironicamente, pois em sua 
defesa traz ninguém menos que o escritor francês Gustave Flau-
bert, que afirmou ser ele mesmo a personagem que criou: Emma 
Bovary. Esse argumento esclarece a presença do autor no texto 
sem que este se caracterize como uma biografia. 
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A indefinição acerca de quem seria o autor do livro se inten-
sifica paulatinamente, evidenciando a interferência de múltiplas 
experiências na construção dessa história. E a personagem Livro 
assume sua participação na escrita do livro que estaríamos lendo, 
rompendo a barreira que separaria o leitor do universo ficcional 
com que se depara:

O aspecto positivo das horas que perdi a ler esse presente de 
Natal, meu pálido homónimo, foi que, mal o pousei, comecei 
logo a escrever este livro que estás a ler. Se esse despenteado 
que mijava atrás de sobreiros pode escrever e publicar um 
romance, eu também posso. (PEIXOTO, 2012, p.228)

Essa sugestão é reforçada ao longo de toda a segunda par-
te do romance, quando a forma de registro adotada até então é 
rompida, e a narrativa tradicional é abandonada, dando lugar a 
um estilo bastante diverso, que pode ser entendido como metafic-
cional. É ao longo desse segundo momento que o narrador, em 
alguns momentos personagem e em outros autor, faz as seguin-
tes declarações, algumas dirigidas ao leitor: “Porque eu passava o 
mês de agosto a jogar ao balão com o escritor e os outros rapazes 
da minha idade ou a acompanhá-los em incursões à campanha”; 
“Grande parte deste livro que estás a ler foi escrito com a soma do 
que conservo desses agostos (...). Os rapazes, o escritor entre eles, 
juntavam-se no fim da rua e, enquanto o Cosme atava volumes ao 
tejadilho, eu ia lá distribuir coisas que não levava”; ou ainda “Acor-
dei, vesti-me com a roupa da véspera e regressei à escrita deste 
livro que estás a ler.” (PEIXOTO, 2012, pp.233, 236, 249 e 259). 
Dessa forma, o romance se constrói a partir de diferentes pontos 
de vista, oscilando entre as experiêcias daqueles que partiram para 
a França e daqueles que ficaram em Portugal, mas sem desconsi-
derar sua interrelação.

A representação do tema a partir de diferentes vozes  sugere 
que não existe uma verdade definitiva. Existem verdades, e essas 
são construídas ficcionalmente. O narrador é parte da narrativa, 
independentemente da proximidade efetiva que o liga ao autor; 
e ao ser afastado ele se torna um veículo para a apresentação de 
novos olhares, construindo realidades concretas e independentes. 
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Como explica Walter Benjamin (1986, p.197): “Por mais familiar 
que seja seu nome, o narrador não está de fato entre nós, em sua 
atualidade viva. Ele é algo de distante, e que se distancia ainda 
mais”. Ou seja, a história só pode ser de todos se não for exclu-
siva de alguém, nem mesmo do autor, visto que cada um tem a 
sua própria versão; e no espaço literário o que surge é uma outra 
história: não do que foi, mas sim do que poderia ter sido. A exigên-
cia de eliminar o narrador se torna complexa pois estabelece um 
paradoxo, demonstrado por Theodor Adorno (2003, p.65), num 
artigo acerca da posição do narrador nos romances contemporâ-
neos: “não se pode mais narrar, embora a forma do romance exija 
a narração”. Entendemos que a indefinição do autor, instaurada 
através do questionamento do seu narrador mais evidente, a per-
sonagem Livro, é uma forma de rejeitar o monopólio da história 
por um personagem qualquer, diversificando os ângulos de ob-
servação a que nos referimos. A estratégia busca contornar uma 
exigência estrutural, em virtude de uma impossibilidade discursiva: 
a de não narrar, visto que, de alguma forma, é preciso fazer isso, 
como lembrou Adorno.

Apontar um foco narrativo perde o sentido quando o narrador 
é, ao mesmo tempo, personagem, escritor e leitor do texto que o 
anima. Todos os leitores passam a ser coautores da história, mes-
mo que não tenham participado diretamente de situações análogas 
às que se apresentam no romance. Eles contribuem com suas in-
terpretações, que envolvem alterações e acréscimos inerentes às 
diferentes leituras, condicionadas por suas próprias experiências. 
Em síntese: são eles que fazem a história existir, e também os que 
a levam adiante. 

O afastamento do narrador, dando margem às especulações 
sobre a voz que devemos seguir no romance, abre espaço para 
a interferência do leitor no processo de construção do texto. A 
expectativa do autor é por um leitor-modelo, e enquanto tal, este 
participa da escrita quando atribuiu sentido àquilo que lê. Como 
lembra Benjamin: “O verdadeiro leitor deve ser o autor ampliado”. 
(BENJAMIN, 2011, p.76). E na medida que convida o seu leitor a 
participar da escrita do Livro, José Luis Peixoto é um autor-mode-
lo, no sentido defendido por de Umberto Eco: 
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(…) o autor-modelo é uma voz que nos fala afetuosamente 
(ou imperiosamente, ou dissimuladamente), que nos quer a 
seu lado. Essa voz se manifesta como uma estratégia narra-
tiva, um conjunto de instruções que nos são dadas passo a 
passo e que devemos seguir quando decidimos agir como o 
leitor-modelo. (ECO, 1994, p.21)

Ao recorrer aos fragmentos de memória de uma criança, o que 
é feito a partir da tentativa de recuperar as lembranças de Ilídio, a 
segurança de um narrador onisciente é posta em causa e, conse-
quentemente, é reafirmado o caráter ficcional da narrativa. Ilídio 
tinha apenas seis anos e a desatenção natural da idade abafou as 
palavras que ele não teria querido ouvir, mas que foram ditas; e ele 
se culpa por não conseguir se lembrar delas.  

Na tentativa de compreender o momento da separação, Ilídio 
reforça a lembrança que tem da mãe: ele não esqueceu que havia 
determinação na sua voz ao lhe dizer, ainda em casa: “Vamos”. 
Como explica o narrador: “A mãe sabia o que havia a fazer. Tinha 
sido convencida pela voz com que conversava quando estava so-
zinha. E pela vida, claro. A mãe também conversava com a vida” 
(PEIXOTO, 2012, p.15). As variações dos tons de voz substituem 
as próprias palavras, as mesmas que faltam ao menino. 

O autor reforça a importância de se registrar determinados 
fatos, e a escrita é uma arma poderosa contra o esquecimento; e 
mais ainda como elemento que instaura novas verdades, corrigin-
do distorções ou criando outras; mesmo porque nem sempre se 
consegue dizer aquilo que se quer, como reconhece o autor: 

Existe o que quero dizer e existe a minha voz. Nem sempre 
o tom da minha voz corresponde ao que quero dizer e, mes-
mo assim, molda-o tanto como as palavras que escolho. Sou 
menos dono da minha própria voz do que destas palavras, 
indexadas em dicionários que já estavam impressos antes de 
eu nascer. Quando reparo na minha voz, parece-me sempre 
demasiado aguda e juvenil, incerta, imprópria para afirma-
ções sérias. A minha voz é como este livro: capa, papel, peso 
medido em gramas. O que quero dizer também é como este 
livro: mundo subjectivo, existente e inexistente, sugerido pelo 
significado das palavras. (PEIXOTO, 2012, p.235)
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Não se trata apenas de contar um passado que a história oficial 
não prestigia, mesmo porque o simples fato de o autor utilizar 
dados oficiais mostra que essa história é acessível a qualquer pes-
soa que se interesse em conhecê-la. É preciso dar à experiência 
da emigração uma forma, sem a qual ela se perde; e em Livro os 
emigrantes alcançam um protagonismo inédito no espaço literário. 

As informações acerca do contexto envolvendo a história con-
tribuem para reforçar a dimensão dos deslocamentos empreendi-
dos por tantas pessoas que deixaram o país. Segundo o narrador: 
“Em 1990, viviam na França um total de 798837 pessoas de ori-
gem portuguesa, 603686 dos quais nascidos em Portugal e 195151 
nascidos na França” (PEIXOTO, 2012, p.260). Cada uma dessas 
pessoas contribui na escrita do romance porque o autor respeita a 
história de cada uma delas. Essa individualidade é valorizada siste-
maticamente no romance, e reforçada a partir de uma constatação 
do escritor, quando se aproxima do final do texto e diz: “Cada letra 
e cada espaço das páginas anteriores equivale a quase duas pessoas 
de origem portuguesa a viverem na França em 1990. Cada batida 
no teclado, na barra de espaços.” (PEIXOTO, 2012, p.260). Em 
nota de rodapé, ele reconhece que sempre surgirão dados novos e 
admite seus enganos, sugerindo que a história está sempre aberta 
a novas contribuições:

No passado, em relação a temas diversos, custou-me aceitar 
que a maneira como eu via isto ou aquilo pudesse estar longe 
da real imagem das coisas (disto, daquilo). Se esta pessoa era 
outra pessoa, se aquela cor era outra cor, tinha de aprender 
tudo outra vez. Tinha de mudar a percepção de tudo em fun-
ção desse dado novo. Tudo está ligado a tudo. Esta pessoa 
não existe independentemente das outras pessoas, aquela cor 
não existe independentemente das outras cores. As pessoas e 
as cores não existem independentemente de todos os outros 
elementos. Hoje, também me custa a aceitar que possa ver 
isto ou aquilo de forma imperfeita, mas considero essa possi-
bilidade. (PEIXOTO, 2012, p.230)

À visão do autor soma-se a perspectiva emprestada pelo leitor, 
como temos defendido; e na relação que estabelece com o tex-
to, modificando-o a partir da sua própria interpretação, esse leitor 
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também se modifica. Essa constatação nos permite especular que 
é nesse sentido que “os livros não mudam o mundo e sim as pes-
soas, e essas mudam o mundo”, como repetiram, com proprieda-
de, diversos pensadores ao longo do tempo. 
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A LITERATURA GÓTICA EM LÍNGUA 
PORTUGUESA: A PROPOSTA DE UMA HISTÓRIA

Sérgio Luiz Ferreira de Freitas1

A prática de contar histórias é uma das mais antigas e praze-
rosas de nossa espécie. A imagem de um grupo reunido para a 
exposição de narrativas ao redor de uma fogueira é frequente e já 
consolidada no imaginário popular. Em meio ao nosso extenso 
repertório, algumas das narrativas mais apreciadas costumam ser 
aquelas que nos remetem a uma atmosfera de mistério, obscurida-
de e medo. Foi a partir desse legado que no decorrer da segunda 
metade do século XVIII, na Inglaterra, foi inaugurada a Literatura 
Gótica. 

Tendo a representação do medo como uma de suas principais 
características, a Literatura Gótica, desde sua gênese, teve conside-
rável adesão popular. 

Para além do mundo de língua inglesa, essa forma narrativa 
também atingiu amplas dimensões na literatura de língua alemã e 
de língua francesa. Mas o que podemos encontrar sobre a literatu-
ra gótica produzida em língua portuguesa? 

Se compararmos o número de textos escritos e publicados, re-
conhecidamente, sob a marca do gótico no Brasil e em Portugal, 
em todo o século XIX, certamente não nos aproximaríamos do 
total de contos, romances e poemas góticos produzidos no mesmo 
período apenas na Inglaterra. No entanto, mesmo possuindo um 
volume inferior de obras pertencentes ao círculo da literatura de 
horror, não podemos ignorar que, sendo a narrativa gótica um tipo 
de leitura de vasta demanda popular, ela também conquistou seu 
espaço entre alguns dos escritores da língua portuguesa.

Tradicionalmente, o mundo acadêmico lusófono não se de-
bruçou com grande atenção sobre as diversas possibilidades de 
manifestações do gótico em suas letras. Isso se deve a três fatores. 
Em primeiro lugar, por ser uma arte de apelo popular, como já se 
afirmou, foi por muito tempo considerada uma subliteratura, in-

1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras, Estudos Literários, da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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ferior, superficial, logo, supostamente desinteressante para aqueles 
que buscam grandes arroubos filosóficos.

Em segundo lugar, é comum a afirmação de que, tanto os 
escritores portugueses quanto os brasileiros, não se dedicaram o 
suficiente para produzir conteúdo original em língua portuguesa. 
Normalmente, quando nos deparamos com a literatura gótica nas 
grandes histórias das literaturas, como a de Saraiva e Lopes, e a 
de Alfredo Bosi, recebemos a notícia de que o gótico só interes-
sou aos nossos escritores quando estes  eram jovens, imprudentes, 
imaturos e descompromissados com o modelo.

Em terceiro lugar, devemos considerar que, em termos críti-
cos, a literatura gótica foi – e ainda é, em alguns contextos – uma 
das mais engessadas em suas análises, ou seja, o olhar estendido 
sobre ela provém de conceitos que reproduzem posturas inflexí-
veis sobre o que deve ou não pertencer a ela. Em uma visão mais 
generalizada, foi considerado como literatura gótica no Brasil e em 
Portugal, apenas algumas obras que estariam diretamente relacio-
nadas a determinados tópicos presentes em romances produzidos 
na Inglaterra entre 1764, data de publicação de O castelo de Otranto 
– de autoria de Horace Walpole (1717 – 1797) –, o primeiro de seu 
tipo, e 1790, auge do fenômeno. 

Atualmente, no cenário inglês, podemos encontrar diversas 
obras de referência que nos auxiliam na compreensão da extensão 
do gótico na literatura anglófona. Prova dessa postura mais re-
ceptiva às pesquisas na área são os dois estudos de grande fôlego 
lançados pelos selos editoriais de duas das mais renomadas uni-
versidades britânicas: Gothic Fiction (2002), de Cambridge, volume 
que traça um perfil do gênero gótico inglês e suas relações com a 
revolução industrial, o romance realista, o colonialismo e o pós-
colonialismo, assim como o trânsito do horror entre a literatura 
erudita e a popular; e o Crime and Mystery Writing (2000), de Oxford. 

Quanto ao cenário do nosso meio acadêmico de língua por-
tuguesa, não encontramos nenhum estudo amplo, aprofundado 
e de referência do gótico lusófono, com exceção do volume “A 
Literatura Negra ou de Terror em Portugal”, escrito por Maria Leonor 
Machado de Sousa, e lançado em livro em 1956. Essa obra, apesar 
de referência importante para aqueles que desejam se iniciar na 
literatura gótica portuguesa, deve ser lida com cuidado e muitas 
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ressalvas, a começar pela afirmação categórica realizada pela auto-
ra já na abertura do texto:

O termo negro, que escolhi para designar toda esta literatu-
ra desenrolada num ambiente de terror, é o que me pareceu 
mais amplo e mais adequado.  ‘Gótico’, talvez mais clássico, 
embora legítimo quando empregado na fase inicial da escola, 
não tem hoje significação, quando aplicado ao campo da li-
teratura atual que se pode considerar descendente do ‘horror 
gótico’.[…] . O traço comum é o seu ambiente sombrio, e daí 
a classificação: no sentido mais lato, ‘negro’ é uma designação 
de ambiente, e nada mais. (SOUSA, 1978, p. 11)

Apesar de ser acertada a leitura de Sousa em reconhecer o pro-
cesso de modificação que a literatura gótica passou ao longo do 
tempo, sua postura quanto a preferência pelo termo ‘negro’ em 
oposição ao uso de ‘gótico’ leva a uma visão muito limitada do 
que representa essa forma narrativa. Inicialmente, o termo ‘gótico’ 
pode abarcar, sem grandes problemas, tanto a produção inicial de 
fins do século XVIII, quanto o que se desenrolou e transformou 
a partir daí. Devemos reconhecer as grandes diferenças e trans-
formações literárias que aconteceram entre um Dom Quixote e um 
Ulisses, mas não oferecemos resistência para chamar os dois de 
romance. Apenas acrescentamos nomes para especificar: romance 
realista, romance burguês, romance em prosa, romance em ver-
so e, claro romance gótico. Sendo assim, porque o termo gótico 
não seria adequado? Simplesmente por não mais haver um castelo 
medieval descrito textualmente? O que nos leva ao segundo pro-
blema, que vai além de uma simples implicância terminológica. 
Ao selecionar o que há de traço comum entre outras narrativas e 
o gótico inicial, Sousa escolhe apenas elementos de ambientação. 
Ora, isso seria reduzir demasiadamente toda uma gama de mani-
festações literárias a uma simples escolha de elementos cênicos. 

O estudo de Maria Leonor é contraditório em sua origem. Em 
um momento ela reconhece: “Para dizer o que é o gênero, há não 
que o definir, mas que traçar a sua evolução” (SOUSA, 1978, p.10). 
No entanto, na prática, sua proposta não se efetiva de todo. Du-
rante grande parte do texto, que deveria ser voltado para literatura 
gótica portuguesa, a autora preocupa-se mais em descrever uma 
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determinada vertente do gótico inglês do que em se dedicar aten-
tamente ao que se produziu em Portugal. 

No livro há um capítulo nomeado “A literatura gótica: carac-
terísticas”. Nele, Sousa apresenta uma leitura acerca do gótico que 
soa como uma repetição incansável da breve análise da obra O 
castelo de Otranto, realizada por Luckáks (1885 – 1971) em seu cé-
lebre livro O romance histórico, de 1936/7, no qual o autor acusa o 
romance de Walpole de utilizar o elemento histórico apenas como 
roupagem (LUCKÁKS, 2011, p. 33). Sousa parece fazer coro com 
o estudioso e demonstra isso constantemente ao assumir que, ao 
se analisar o romance gótico, nada resta que não seja uma lista de 
elementos básicos para sua caracterização, sendo alguns deles o 
ambiente sombrio, a presença de manuscritos antigos, magia, fan-
tasmas, passagens secretas e crimes. 

É a partir dessa visão limitada e baseada unicamente em vestí-
gios da criação de um cenário sombrio e quase vazio de significa-
do, que Sousa analisa obras de autores portugueses que estariam 
vinculados a literatura gótica. Essa visão, além de engessar nossa 
compreensão desse tipo de literatura, ocasiona inúmeros posicio-
namentos categóricos e pouco preocupados em averiguar o que há 
a mais no gótico que o faça dialogar com temas que o transcen-
dem. Ao se aproximar dos textos portugueses, Sousa investe em 
verificar apenas, repetidamente, a presença de castelos e cadáveres. 
E termina seu estudo com uma conclusão de apenas duas páginas 
em que diz: “A Portugal, esta literatura chegou tarde, divulgada por 
traduções péssimas, que não eram de molde a tornar-se modelo.” 
(SOUSA, 1978, p. 285). Um dos raros momentos em que a autora 
sinaliza em direção a uma leitura mais minuciosa e menos calcada 
em aspectos meramente composicionais é próximo ao fim, afir-
mando em duas sentenças simples e sem aprofundamentos: “O 
traço mais interessante da nossa literatura negra é o que ela rece-
beu do romance social de Sue. Nela se integra o maior romancista 
do século, Camilo.” (SOUSA, 1978, p. 286). Ora, se esse era o 
aspecto que ela considerava mais interessante, porque que razão 
não investiu nele em sua análise? 

Talvez, o maior mérito do livro de Sousa seja o vasto conjunto 
de listas presente no apêndice. Essas listas representam um grande 
levantamento das obras da literatura portuguesa, produzidas entre 
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os séculos XVIII e XIX, e que figurariam como exemplares da lite-
ratura a que chamou “negra”. Nossa relação com essas listas deve 
seguir por dois caminhos: o caminho da admiração, afinal trata-se 
de um conjunto plausível, constituindo um bom ponto de partida 
para aqueles que buscam conhecer essa literatura, e o caminho da 
cautela, posto que observamos justamente sob que critérios super-
ficiais Sousa estabeleceu que textos entrariam em suas listas. 

Se o gótico em Portugal possui, pelo menos, um bom levanta-
mento inicial, de onde se podem partir revisitações críticas, quan-
do observamos a realidade dos estudos do gótico no Brasil a si-
tuação é mais desértica. Obviamente, já encontramos em alguns 
poucos núcleos de pesquisas do gótico espalhados pelo país algu-
mas tentativas de ampliação da compreensão da literatura gótica 
produzida no Brasil. No entanto, o campo de estudos dessa área 
ainda não pode ser considerado consolidado e é visto por alguns 
de nossos pares como algo “estranho”.

Ao longo de muitos anos fazer uma conexão entre a literatura 
gótica e a literatura brasileira poderia soar como algo incongruen-
te. Uma ganhou fama de puro entretenimento e obscura, a outra 
política, social, em grande parte engajada e solar por questões me-
ramente geográficas. Sendo assim, no Brasil o desafio é duplo: pre-
cisamos refletir sobre os diversos desdobramentos do gótico, nos 
desprendendo de uma leitura estritamente apegada aos elementos 
de ambientação, para a partir daí realizarmos um levantamento 
menos frágil que possibilite um olhar atento sobre as obras de 
nossos escritores que dialogaram direta ou indiretamente com a 
narrativa gótica, seja ela de matriz inglesa, francesa ou alemã. Se 
ao falarmos de literatura gótica em Portugal quase sempre lembra-
mos de A Dama pé-de-cabra (1851), de Alexandre Herculano (1810 
– 1877), por aqui, quando falamos em histórias obscuras nos lem-
bramos quase unicamente de Noite na taverna (1855), de Álvares de 
Azevedo (1831 – 1852), porém, as experiências do gótico no Brasil 
podem ir muito além desses textos, presentes em grande parte dos 
manuais escolares. 

No decorrer do século XIX, dentro das múltiplas vertentes 
estéticas que ali se fizeram presentes, é possível verificarmos a 
produção de determinados textos literários em que o sobrenatural 
está, de alguma forma, vinculado ao meio rural, expresso na figu-
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ração do campo e do homem que lá vivia, em oposição ao sujeito 
iniciado na “civilização” dos centros urbanos em ascensão. 

A pesquisadora Sandra Guardini T. Vasconcelos, em prefácio 
ao livro Gótico Tropical (2009), de autoria de Daniel Serravale de Sá, 
nos aponta para uma peculiaridade do gótico inglês que pode nos 
auxiliar a reler um grande volume de obras brasileiras – e porque 
não, portuguesas também – observando de que forma essa narra-
tiva pode ter oferecido outros elementos que um simples castelo 
em ruínas e a figuração do medo por ele mesmo. Vasconcelos nos 
diz que o gótico foi 

[…] uma contra corrente que pôs em xeque o mundo claro e 
racional do Iluminismo e abriu espaço para os medos e as in-
quietações que marcaram uma sociedade às voltas com trans-
formações dramáticas nos seus modos de vida, decorrentes 
dos processos combinados de industrialização e urbanização 
que deslocaram comunidades inteiras, de revoluções políti-
cas que abalaram estruturas seculares, e de novas formas de 
organização social e familiar que a ascensão do capitalismo e 
da burguesia fez substituir à velha ordem feudal. (VASCON-

CELOS, 2009, p. 13)

Inserida no contexto político e cultural inglês, como bem pon-
tuado, a literatura gótica retratou – a sua maneira – o enfrentamen-
to entre as duas extremidades do poder que viriam a delinear a 
face dos conflitos políticos e sociais de grande parte do Ocidente, 
assim como suas novas configurações. Muito mais do que o fator 
político, a literatura gótica foi o lugar da expressão das tensões 
entre uma elite tocada pelo Iluminismo e a convivência com um 
mundo ainda predominantemente apegado às crenças de um pas-
sado que os novos ideais de progresso pretendiam ultrapassar. An-
tes dos romances que trarão de maneira mais efetiva os embates 
entre o campo e a cidade no século XIX – após os resultados mais 
pulsantes da Revolução Industrial – o gótico já expressava certa in-
quietação entre aquilo que acontecia no interior das nações, longe 
dos olhos “civilizados”, e a vida nas cidades em desenvolvimen-
to. Nessa configuração, os personagens certamente se distribuem 
dentro das narrativas como agentes dessas oposições, exprimindo 
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homens e mulheres de costumes mais rústicos, de matriz cultural 
diversa, e aqueles guiados pela ideia de progresso. 

Ao pensarmos em uma realidade como a brasileira, por exem-
plo, podemos aproximar dessa oposição, o tratamento que os es-
critores deram ao que convencionou-se chamar de “caboclo”, em 
obras que retomam a atmosfera dos contos de horror, como “A 
dança dos ossos” (1871), de Bernardo Guimarães (1825 – 1884), e 
o conto “A feiticeira” (1893), de Inglês de Sousa (1853 – 1918). O 
caboclo foi retratado, na segunda metade do século XIX e início 
do XX, como esse sujeito normalmente colocado como o “não 
civilizado”, o rústico e analfabeto, em oposição ao mundo ilumina-
do urbano e branco. Esse homem rural tornou-se a figura típica de 
um Brasil que viu-se diante de desafios enquanto nação periférica, 
para modernizar seu território e população.

Partindo do princípio de que o caboclo está vinculado a uma 
ideia de mundo atrasado e sem educação, não seria de se estranhar 
que encontremos textos literários em que a crença no sobrenatu-
ral, enquanto elemento característico da manifestação de supersti-
ções de origem popular, crendices, fosse representado como traço 
constituinte do homem do interior. Apesar de o Brasil possuir uma 
história diversa e viver em um momento distinto do período inglês 
em que o gótico nasceu, estamos diante de uma situação análoga: 
sociedades diante de processos de modernização social e política e 
que, observando uma conexão entre o passado e o presente de sua 
história, identificam dois polos, o antigo e o moderno, colocando 
a crença no sobrenatural como um dos pontos de tensão simbólica 
do progresso entre essas ordens sociais, com o cenário sombrio 
das histórias de terror, ao fundo.

Que grandes possibilidades de leitura poderiam surgir dentro 
da literatura gótica produzida em língua portuguesa se levássemos 
critérios como esse em consideração, e não apenas a presença de 
ruínas medievais e passagens secretas, ou corujas piando no cemi-
tério? Certamente, muitos dos aspectos da ambientação são im-
portantes para essa literatura, mas somados a outros elementos 
que também estão na construção da narrativa gótica seria possível, 
inclusive, reescrevermos as histórias de nossas literaturas, não com 
o intuito de reivindicar protagonismo ao gótico em nossas letras – 
longe disso – mas reconhecer que seus ecos foram além da repre-
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sentação do medo em contos que retomaram histórias medievais, 
no caso português, ou uma experiência imatura e inconsequente 
de poucos escritores brasileiros. Brasil e Portugal, podem ter, mui-
to bem, cada um em sua realidade política, social e cultural, absor-
vido a narrativa gótica em suas próprias cores.
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OS PARADOXOS DO NIILISMO EM ANTERO DE 
QUENTAL, EÇA DE QUEIRÓS E CESÁRIO VERDE

Silvio Cesar dos Santos Alves1

É Nietzsche quem primeiro teoriza o niilismo como problema 
filosófico, classificando-o como a história da depreciação dos valo-
res tradicionais. A origem dessa história remontaria ao surgimento 
da filosofia platônica, passando pela cristianização e tendo como 
ponto de chegada o que Nietzsche chama de “morte de Deus” 
(NIETZSCHE, 2001, p. 234). Em A gaia ciência2, Nietzsche defen-
de que esse acontecimento poderia ter dado ao homem a oportu-
nidade de se colocar como centro da criação de novos valores. No 
entanto, em vez de aproveitar essa oportunidade, muitos se lança-
ram a tentativas desesperadas de conservar o Deus “morto”. Tra-
ta-se do período da história do ocidente chamado por Nietzsche 
de o “canto de galo do positivismo”, no qual a verdade da ciência 
surgia como substituta moral para as antigas crenças metafísicas3. 
Esse é o próprio tempo de Nietzsche, o tempo a partir do qual ele 
lança um olhar sobre toda a história da metafísica, descrevendo-a 
como a história da inserção, retirada e depreciação de todos os 
valores tradicionais, enfim, como a “história de um erro” (NIET-
ZSCHE, 2006, p. 31-2), o erro mais longo4.

A depreciação dos valores cria um estado de incerteza genera-
lizada e o devir impõe o seu caráter inexorável. É nesse momento 
que surge o mais terrível dos pensamentos: que “tudo é igual”, 
que “nada vale a pena” e que “o saber sufoca” (NIETZSCHE, 
1 Doutor em Literatura Comparada (UERJ, 2013). Professor Adjunto de Literatura 
Portuguesa da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2 Refiro-me ao aforismo 125, intitulado “O homem louco” (NIETZSCHE, 2001, 
p. 147-8), em que Nietzsche nos mostra as diferentes posições assumidas tanto 
pelo “homem louco” quanto pelos homens descrentes em Deus, diante da morte 
desse Ser que sustentava a dicotomia entre verdade e aparência. Marco Antônio 
Casanova aborda esse assunto em sua obra O instante extraordinário – vida, história e 
valor na obra de Friedrich Nietzsche (2003, p. 191-2).
3 Essa expressão é retirada do aforismo intitulado “Como o ‘Verdadeiro Mundo’ 
acabou por se tornar em fábula. História de um erro”, de Crepúsculo dos ídolos 
(NIETZSCHE, 2006, p. 31-32).
4 Sobre o caráter atual do niilismo para Nietzsche, ver a fundamental obra Nietzsche, 
de Martin Heidegger (2007b, p. 59).
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2011, p. 210). Para Nietzsche, a chegada a esse estado mais extre-
mo do niilismo poderia levar o homem superior à transvaloração 
de todos os valores depreciados. No entanto, durante quase toda 
a década de 1880, o que vimos nos seus trabalhos é que, mesmo 
ele, ainda que por algum tempo, não foi capaz de suportar o peso 
do niilismo5.

Porém, a forma encontrada por Nietzsche para enfrentar e su-
perar o pensamento do eterno retorno6 (RUBIRA, 2008, p. 198-
205), que ele considerava “o peso mais pesado”, tem uma impor-
tância capital para a perspectiva comparatista com que abordei as 
obras de Antero de Quental, Eça de Queirós e Cesário Verde em 
minha Tese de Doutorado. Contemporâneos de Nietzsche7, Ante-
ro, Eça e Cesário também enfrentaram o niilismo de seu tempo, 
em que se ouviu o “canto de galo do positivismo”. A reação de 
cada um deles ante a perda de todas as antigas referências pos-
sui importantes relações intertextuais, influências e ressonâncias 
mútuas que tornam pertinente a escolha dos três como objetos 
da pesquisa por mim realizada. A incapacidade de assumir ou ma-
nuter um “rosto”, uma identidade, uma ideologia, uma crença, um 
5 Para compreender o impacto da incorporação do pensamento do eterno retorno 
em Nietzsche, veja-se a Tese de Doutorado de Luís Eduardo Xavier Rubira, 
intitulada Nietzsche: do eterno retorno do mesmo à transvaloração de todos os valores (2008). 
6 O próprio Nietzsche comenta sobre isso em Humano, demasiado humano 
(NIETZSCHE, 2005, p. 08). Veja-se, também: Martin Heidegger, Nietzsche (2007a, 
p. 221).
7 Américo Enes Monteiro, em sua Tese de Doutoramento intitulada “A recepção 
da obra de Friedrich Nietzsche na vida intelectual portuguesa (1892-1939)”, afirma 
que, dentre os contemporâneos portugueses de Nietzsche, foram poucos os que 
demonstraram conhecimento da existência do filósofo alemão. Segundo Monteiro, 
mesmo aqueles que o citaram ou que sobre ele escreveram demonstraram não 
conhecer diretamente a sua obra, e o conhecimento indireto que possuíam era 
geralmente submetido a um disfórico e impreciso juízo de valor. O primeiro 
comentário sobre Nietzsche e a sua obra de que se tem conhecimento na 
imprensa portuguesa é de autoria de Gervásio Lobato e foi publicado na seção 
“Crónica Ocidental”, da revista O Ocidente, em 21 de abril de 1892, em que 
Nietzsche é apresentado como o “grande patriarca do niilismo contemporâneo” 
(MONTEIRO, 1997, p. 37). Segundo consta na apuração de Monteiro, o poeta 
Henrique de Vasconcelos é o primeiro a estabelecer, mesmo que de forma indireta 
e imprecisa, uma relação entre Nietzsche e Antero de Quental. No artigo “Os dois 
poetas”, publicado no número 7 d’O Ideal, do Porto, em 27 de dezembro de 1894, 
tendo em vista a caracterização dos “novos” poetas, mais precisamente de João de 
Deus e de Teófilo Braga, Vasconcelos aproxima Antero a Nietzsche pela via da 
“espiritualidade” e do “pessimismo” (MONTEIRO, 1997, p. 47).
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alvo, uma meta, uma face, como as que dão às moedas o seu valor, 
atingiu-os e teve repercussões importantes no modo como eles 
levaram a termo suas produções literárias.

Mesmo não querendo “sugerir que as vivências culturais por-
tuguesas sintonizavam, ou sequer podiam sintonizar, com as in-
quietações filosóficas mais estruturadas e estruturantes da metafí-
sica de além-Pirinéus”, pensamos, como Joel Serrão, “que é lícito 
imaginar-se, em termos de história cultural e das mentalidades, que 
há ondas de fundo – ideias, vivências, atitudes –, e que algumas de-
las se espraiaram até à finisterra portuguesa” (SERRÃO, 1985, p. 
129). A minha intuição era a de que essa zona de contato tornara-
-se possível graças à influência comum do poeta alemão Heinrich 
Heine sobre Nietzsche8, Antero, Eça9 e Cesário10. 

Seguindo essa achega de Joel Serrão, objetivei, em minha tese, 
demonstrar as ressonâncias do “niilismo europeu” nas obras de 
Antero11, Eça12 e Cesário13. Assim, perscrutei as influências que es-
8 Veja-se, a esse respeito, o artigo “Leituras heinianas de Nietzsche: ambivalências e 
contradições de juízos”, de Américo Enes Monteiro, 1999.
9 A influência de Heinrich Heine sobre Antero e Eça foi brilhantemente exposta 
por Maria Manuela Gouveia Delille, em sua obra A recepção literária de H. Heine no 
romantismo português (De 1844 a 1871), 1984.
10 A primeira aproximação entre a poesia de Cesário e Heine, embora de forma 
enviesada, foi feita por Ramalho Ortigão, em sua “Farpa” dedicada ao poeta 
lisboeta, por ocasião da publicação do poema “Esplêndida”. Ver: Ramalho 
Ortigão. As Farpas: Chrónica mensal da política, das letras e dos costumes, 
Lisboa, vol. XXII, p. 75-83, março a abril de 1874. 
11 Oliveira Martins, no prefácio à edição dos Sonetos por ele editada em 1886, já 
chamava a atenção, ainda que vagamente, para uma fase “niilista”, do ponto de 
vista filosófico, em Antero (MARTINS Apud QUENTAL, 2001, p. 203). O termo 
“niilismo” tem sido aplicado a Antero em textos diversos, quase sempre sem 
nenhum critério técnico, ou seja, quase sempre baseado na ideia corrente, no senso 
comum, do niilismo como mera negação. 
12 O próprio Eça faz uma referência ao “niilismo” no capítulo IV de Os Maias 
(QUEIRÓS, 1971, p. 116). Porém, acreditamos tratar-se de uma alusão ao niilismo 
russo. João Medina, num capítulo de seu livro Eça de Queiroz e o seu tempo, chega a 
abordar breve e superficialmente “O ‘niilismo’ de Eça de Queiroz n’Os Maias”. A 
obra que mais detidamente tratou da relação de Eça com o niilismo nietzschiano, 
antes da defesa de minha Tese, foi o artigo de Pedro Eiras, intitulado “Do 
dionisismo dândi: entre Fradique e Zaratustra” (EIRAS, 2004).
13 A relação de Cesário Verde com o niilismo ou mesmo com Nietzsche tem sido 
vagamente apontada em comentários isolados em alguns trabalhos acadêmicos. 
Somente para dar algum exemplo: na apresentação à sua edição da Obra poética integral 
de Cesário Verde (1855-86), Ricardo Daunt relaciona Cesário ao “individualismo 
à maneira de Nietzsche” (DAUNT Apud VERDE, 2004, p. 14); Álvaro Manuel 
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ses três autores exerceram uns sobre os outros, recorrendo, quan-
do se fazia oportuno, aos textos nietzschianos, em contraponto. 
Com esse foco, empreendi uma releitura dessa tríade a partir des-
tes três eixos temáticos que remetem à desenvolução da história 
do “niilismo europeu” na segunda metade do século XIX: a cons-
ciência da “morte de Deus”; a tentativa positivista de substituir o 
Deus “morto” pela verdade científica; e o crescente sentimento de 
desvalorização da vida após o fracasso dessa e de outras tentativas 
de dar-lhe um sentido.

No capítulo intitulado “O niilismo europeu”, apresentei a te-
orização nietzschiana do niilismo, expondo os passos essenciais 
do duplo estatuto que caracteriza a interpretação que Nietzsche 
faz desse fenômeno, ao mesmo tempo histórico (HEIDEGGER, 
2007b, p. 50) e psicológico14. A concepção nietzschiana de deca-
dência também foi abordada, sobretudo a sua complicada rela-
ção com a música de Wagner15. Além disso, também demonstrei 
como, em sua tentativa de superação do niilismo, Nietzsche re-
correu a um recurso estético: o desdobramento. Com o fito no 
que ele chamou de ideal inverso, criou companheiros fantasmas, 
inverossímeis para sua época, com os quais pudesse dialogar na 
solidão extrema e nos quais pudesse mirar a sua vontade de saú-
de. Assim surgiram os “espíritos livres”, os “filósofos do futuro” 
e, sobretudo, Zaratustra, que foi criado por Nietzsche, como ele 
próprio afirmara, para realizar aquela tarefa para a qual ele mesmo 
não estava ainda preparado, ou seja, enfrentar o pensamento mais 
terrível: que “tudo é igual”, “nada vale a pena” e “o saber sufoca”.

No capítulo “A morte de Deus”, demonstrei como as obras 
dos jovens Antero e Eça representam, no final da década de 1860, 
Machado, em A abertura das palavras: ensaios de Literatura Portuguesa, aproxima a 
“poética do paradoxo” de Cesário ao “vitalismo nietzschiano” (MACHADO, 2007, 
p. 14); Joel Serrão, no ensaio “Gênese e descendência da poesia de Cesário Verde”, 
contextualiza o surgimento de Cesário como poeta aludindo à “proclamação de 
Zaratustra: de que Deus morrera e que o Super-homem nascera” (SERRÃO, 1993, 
p. 88). Em geral, as referências ao niilismo em Cesário são geralmente isoladas, 
vagas, imprecisas e sem relação com Nietzsche.
14 Veja-se o fragmento póstumo de Nietzsche intitulado “Crítica do niilismo”, anotado 
entre novembro de 1887 e março de 1888 (NIETZSCHE, 2012, p. 36-8).
15 Veja-se, a este respeito, o artigo “Décadence artística enquanto décadence fisiológica: 
a propósito da crítica tardia de Friedrich Nietzsche a Richard Wagner”, de 
WolfgangMüller-Lauter, publicado no n. 6 dos Cadernos Nietzsche (MÜLLER-
LAUTER, 1999, p. 11-30).
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uma precursora tentativa de inversão de valores após a consciência 
do crepúsculo dos antigos ídolos, dando-se especial destaque ao 
satanismo dos primeiros sonetos de Antero (ciclos 1861-1862 e 
1862-1866) e dos folhetins queirosianos da Gazeta de Portugal e do 
Distrito de Évora (1866-1867), bem como à experiência mistificado-
ra, que, com a participação de Jaime Batalha Reis, foi responsável 
pela invenção, em 1869, do poeta satânico Carlos Fradique Men-
des16.

No capítulo “O canto de galo do positivismo”, evidenciei a 
ambiguidade que caracteriza as relações de Antero, Eça e Cesário 
com a tentativa de reconfiguração científica da realidade após a 
exposição da caducidade dos valores metafísicos, o que Nietzsche 
chamou de o “canto de galo do positivismo”. Nesse momento, a 
minha atenção recaiu sobre os romances de Eça tradicionalmente 
mais vinculados às “Conferências do Casino” (1871); sobre textos 
teóricos, políticos e sobre a poesia mais engajada de Antero de 
Quental, publicados até meados da década de 1870; e sobre a obra 
de Cesário Verde, vista em seu conjunto e a partir de possíveis re-
lações com o já importante legado cultural da geração de Coimbra, 
sobretudo com os principais tópicos das obras de Antero e de Eça.

No capítulo “O peso mais pesado”, demonstrei como as incer-
tezas geradas pelo caráter irreversível do esvaziamento dos valores 
tradicionais determinaram a produção literária dos autores estuda-
dos. O meu objetivo mais específico nesse capítulo foi evidenciar 
a relação entre a crise ontológica resultante da desvalorização da 
existência e a crise da autoria num mundo em que não se descor-
tina um fim, em que todas as alternativas apresentadas para suprir 
a irreversível ausência divina estão fadadas à frustração, em que 
o homem está entregue a si mesmo, sem perspectivas de reden-
ção, de transcendência, mas onde o nada surge como tábua rasa 
propícia à sua ação criadora. Abordei, então, a problemática ten-
tativa de inserção de Cesário Verde no campo literário, além das 
suas dificuldades para manter-se como poeta após se convencer da 
falta de poesia da vida; a artisticamente profícua crise ontológica 
vivenciada por Antero a partir de 1874, bem como a sua resolução 
artisticamente esterilizante na década de 80; a progressiva tendên-
16 Em sua obra O primeiro Fradique Mendes, Joel Serrão compara, ainda que de 
maneira vaga e breve, a criação de Fradique por Antero, Eça e Batalha Reis à 
criação de Zaratustra, por Nietzsche (SERRÃO, 1985, p. 203-4).
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cia de Eça de Queirós para o silêncio autoral e a sua busca por 
alternativas para esse silêncio no desdobramento ontológico, do 
que é sintomática a retomada, no fim da década de 80, de Carlos 
Fradique Mendes (REIS, 1999, p. 125), através do qual se declara, 
ao mesmo tempo, uma aspiração à perfeição inefável da forma e 
a impossibilidade da representação, decorrente da precariedade da 
linguagem humana.

Antero de Quental valorizou a existência enquanto esta lhe pa-
receu provida de um sentido, e disso a sua poesia dá testemunho. 
Quando suas certezas entraram em crise e a vida parece-lhe ter 
perdido o sentido, Antero também lhe nega o valor. Mas, continua 
escrevendo. Num primeiro momento, a depreciação da vida pare-
ce ter convivido bem com o valor incondicional, absoluto, que An-
tero dava à poesia. E é nesse momento de crise ontológica que sua 
poesia é mais moderna, justamente porque se despersonaliza num 
complexo jogo entre pensamento e sentimento, afirmando-se ar-
tisticamente. Superada a crise, ele encontra um novo sentido para a 
existência no misticismo, embora, com isso, continue negando-lhe 
o valor, já que sua meta passa a ser a perfeição divina, em oposi-
ção à imperfeição da própria vida. Antero também escreveu para 
afirmar esse sentido negador da existência rumo ao “Ser-Perfeito”, 
mas a escrita poética seria negada por ele, que passaria a ver no 
discurso filosófico a forma de enunciação mais condizente com as 
suas novas certezas17.

Enquanto acreditou que havia algo no mundo que justificava a 
existência, Cesário Verde, assimilando a herança poética que rece-
bera da geração de Coimbra, fez uma poesia que oscilava entre o 
ceticismo e a denúncia social, se desdobrado em sujeitos poéticos 
que multiplicavam as perspectivas com que ele observava o mun-
do circundante, numa tentativa de recompor, com os cacos desse 
mundo estilhaçado, cada um dos ângulos do seu ambicionado po-
liedro de cristal, o poema perfeito. Por fim, o drama da existência 
fez com que ele se voltasse para si mesmo e nos revelasse o sen-
timento de quem parecia saber que não era possível apreender, 
em versos salutares e sinceros, uma realidade regida pelo caos, 
pelo acaso. Como Antero, Cesário também negaria o valor a uma 
existência na qual já não encontrava um sentido. Essa percepção 
17 A última obra publicada por Antero é o livro Tendências gerais da filosofia na segunda 
metade do século XIX, em 1890, ano anterior ao seu suicídio.
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de que a vida sem sentido não tinha também um valor também 
culminaria com a sua desistência da escrita poética, como consta 
em Nós, o último poema publicado por Cesário, uma espécie de 
despedida:

De tal maneira que hoje, eu desgostoso e azedo
Com tanta crueldade e tantas injustiças,
Se inda trabalho é como os presos no degredo,
Com planos de vingança e ideias insubmissas.

E agora, de tal modo a minha vida é dura,
Tenho momentos maus, tão tristes, tão perversos,
Que sinto só desdém pela literatura,
E até desprezo e esqueço os meus amados versos! (VERDE, 
2003, p. 184).

Apesar da aguda denúncia e da irônica crítica sociais que em-
preendera n’As Farpas, ao lado de Ramalho Ortigão, o engajamen-
to do jovem Eça no realismo apresentou importantes contradi-
ções. Os Maias são a sua obra mais paradoxal, na qual as antigas 
certezas – estéticas e ideológicas – estão lado a lado e sem resolu-
ção com as incertezas trazidas pelo fim do século (DAVID, 2007, 
p. 100). O tempo da publicação desse romance de longa gestação 
é, também, o tempo da publicação das primeiras cartas de Car-
los Fradique Mendes – tentativa de desdobramento com que Eça 
pretendia escapar, se enveredando pelo gênero epistolográfico, a 
um absolutismo da forma (da “bela frase!”) que se transformava 
na impossibilidade da própria representação e, portanto, do livro 
(REIS, 2002, p. 33-4). Por meio de Fradique18, Eça escreve o que 
não podia escrever por si mesmo (EIRAS, 2004, p. 102), embora 
as identidades que se possam estabelecer entre eles sejam maiores 
do que as diferenças, como, por exemplo, no caso da aspiração à 
perfeição formal e estilística que acaba levando ambos ao silêncio 
(REIS, 2002, p. 33).

Como Antero e Cesário, Eça também assumira a ausência de 
18 Pedro Eiras, de forma muito perspicaz, defende que a criação de Fradique, 
por Eça, e a de Zaratustra, por Nietzsche, apresentam certas correspondências 
justamente porque seus criadores teriam escrito, “sob o nome das personagens, o 
que não poderiam escrever nos seus próprios nomes” – e porque “ambos encarregaram 
as criaturas de arriscar a contradição” (EIRAS, 2004, p. 102).
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sentido da existência, mas nem por isso negara-lhe o valor. Até 
onde lhe permitiu a tirania da frase, ele escreveu para afirmar essa 
existência desprovida de um sentido, mas que, apesar disso, pare-
cia-lhe ainda ter um valor. Mesmo em sua maior crise intelectual, 
a escrita e a vida permaneceram incondicionais para Eça. E ape-
sar do caráter trágico que envolve Os Maias, o humor grotesco da 
corrida desesperada de Carlos e Ega para apanhar o americano 
– motivada pela lembrança do jantar que se perdia –, após terem 
declarado, em termos quase metafísicos, a inutilidade de todo es-
forço, impede-nos de ler o último romance de Eça apenas como 
o símbolo de um pessimismo desalentado e melancólico (MON-
TEIRO, 1990).

Em determinados momentos de suas obras, Antero, Eça e Ce-
sário demonstraram uma atitude parecida com o tipo de niilismo 
que Nietzsche descrevera como a vivência de um completo esva-
ziamento dos valores que davam sentido à existência, ou seja, o 
“niilismo extremo” (HEIDEGGER, 2007b, p. 65). Posicionando-se 
criticamente em relação aos ideais positivistas, o Eça da maturida-
de, assim como já havia feito com Antero nas obras da juventude 
(referimo-nos ao satanismo de fins da década de 60) – mas em 
outras circunstâncias –, apontou para mais além dos valores cadu-
cos de seu tempo, apresentando uma nova ordem de valores com 
Carlos Fradique Mendes, numa estratégia muito semelhante à de 
Nietzsche com o seu Zaratustra. 

Tanto para Antero quanto para Cesário, a sobrevivência esté-
tica parecia estar condicionada à manutenção dos antigos valores. 
Eles produziram suas obras enquanto viram nesses valores uma 
espécie de espelho – se bem que o momento mais original da po-
esia de Antero tenha se dado durante a crise que o atingira a partir 
de 1874, e que, após ter convertido o seu niilismo mais extremo 
em aspiração mística à santidade, numa tentativa de retomada dos 
antigos valores sob um novo disfarce, ele tenha feito da filosofia 
a forma de discurso privilegiado para sua enunciação, negando o 
valor da poesia19.

Cesário, por seu turno, chega a dar provas de que havia supe-

19 Veja-se, a este respeito, o ensaio “A poesia na actualidade”, do próprio Antero 
(QUENTAL, 1998).



1578

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

rado esteticamente os pressupostos cientificistas20 que Nietzsche 
afirma terem transformado os homens em devotos mesmo após a 
“morte de deus”. Porém, após as mortes da irmã e do irmão, a vida 
parece-lhe uma espécie de trabalho forçado, indigno de habitar os 
versos que ele não mais publicaria.

Após a pesquisa realizada, creio que posso expressar minha 
opinião. Embora somente Eça tenha mencionado vagamente o 
nome de Nietzsche, em A Cidade e as Serras, uma obra publicada 
como tal apenas postumamente – e talvez Eça tenha sido mesmo 
o único a ter um provável contato direto com os textos de Nietzs-
che publicados nos periódicos parisienses, já que lá vivia à época 
de algumas dessas publicações –, penso que os três autores por 
mim abordados tiveram uma percepção do niilismo, ou seja, do 
declínio dos valores cosmológicos, que nada ou muito pouco ficou 
a dever à teorização nietzschiana desse fenômeno. Uma intuição 
que tenho para essa consonância de ideias é o gosto que, sabida-
mente, todos os quatro (Antero, Nietzsche, Eça e Cesário) tinham 
pelo poeta alemão Heinrich Heine. Parece-me que esse paradoxal 
poeta, cujo ceticismo se tornou célebre ao longo de todo o sécu-
lo XIX, funcionou como uma espécie de zona de contato entre 
várias inteligências da época, independente das fronteiras que as 
separavam. Para Américo Enes Monteiro, Nietzsche tinha a po-
esia de Heine em seus horizontes ao escrever o seu Zaratustra 
(MONTEIRO, 1999). Não por acaso, como nos informa o pró-
prio Américo Enes Monteiro, no “Prefácio” de sua referida Tese 
(MONTEIRO, 1997, p. 9), quem lhe sugere a ideia de pesquisar 
a “A recepção da obra de Friedrich Nietzsche na vida intelectual 
portuguesa (1892-1939)” (MONTEIRO, 1997) é Maria Manuela 
Gouveia Delille, autora de A recepção literária de H. Heine no roman-
tismo português (De 1844 a 1871) (1984). Concedo, porém, que, além 
de desnecessária, esta seria uma tese quase impossível de se de-
monstrar. Fiquemos, então, com a ideia de que o niilismo foi como 
um “nevoeiro”. A acuidade, em um nevoeiro, não é algo que se 
possa padronizar. Uns veem mais. Outros, menos. Todos veem o 
máximo que podem. Ninguém deve ser avaliado por aquilo que 
não foi capaz de ver. Até porque, ainda está por surgir o avaliador 
ideal...
20 Veja-se, a este respeito, o artigo “Cesário Verde: um realismo insatisfeito”, de José 
Carlos Seabra Pereira (PEREIRA, 1987-88).
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ENSINO DE LITERATURA PORTUGUESA NA 
GRADUAÇÃO: EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES POR MEIO DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS

Lígia R M C Menna1

Simone de Almeida e Silva 2

INTRODUÇÃO

Em um processo de formação contínua do profissional de Le-
tras, é imprescindível que haja uma maior reflexão sobre o ensino 
de literatura aliado às novas Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (Tdics), observando-se as práticas cotidianas, tanto 
no período da graduação quanto ao longo do percurso docente.

A partir dessa demanda, este artigo objetiva apresentar nos-
sas experiências enquanto professoras de Literatura Portuguesa na 
graduação e pós-graduação, formando professores, que, em sua 
maioria, dominam o mundo digital e suas especificidades e já se 
deparam com alunos nativos digitais. Por meio de multiletramen-
tos, procuramos conciliar tradição à modernidade, estabelecendo 
relações entre a literatura portuguesa a outras literaturas, outras 
artes e outras linguagens, intentando tornar o processo de ensino-
-aprendizagem o mais significativo possível.

A literatura - a arte da palavra, um fenômeno de linguagem, 
associada a experiências existenciais e culturais, está em constante 
diálogo com a sociedade, apresentando novas temáticas, muitas 
vezes bem antigas, com nova roupagem, em suportes dos mais 
variados, não podendo o professor desconsiderá-la na elaboração 
1 Doutora em Letras na área de Estudos Comparados de Literaturas em Língua 
Portuguesa (FFLCH-USP). Professora titular da UNIP- Universidade Paulista, 
membro dos Grupos de Pesquisa/CNPQ: Produções Literárias e Culturais para 
Crianças e Jovens (FFLCH-USP) e Encontros Interculturais na EAD: Narrativas 
de vida dos diferentes brasis ( UNIP INTERATIVA)
2 Mestre em Letras na área de Literatura Portuguesa (FFLCH-USP). Docente de 
literaturas portuguesa e brasileira e teoria literária na graduação e pós-graduação da 
UNIP- Universidade Paulista, presencial e EAD.
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dos currículos escolares, conforme aponta Mercado: 

O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnoló-
gica deve ser acompanhado da conscientização da necessida-
de de incluir nos currículos escolares as habilidades e com-
petências para lidar com as novas tecnologias. No contexto 
de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma 
abordagem diferente em que o componente tecnológico não 
pode ser ignorado. (MERCADO, 1998, p.01)

Não fosse a indicação da data da citação acima, poderíamos, 
sem nenhum prejuízo de interpretação, situá-la no contexto das 
questões de formação de professores que enfrentamos em nossos 
dias. Ocorre que o fragmento foi extraído de uma comunicação de 
Mercado, para o IV Congresso RIBIE (Rede Ibero americana de 
Informática), realizado em 1998.

Desde então, vimos enfrentando o desafio de formar professo-
res de literatura maduros o suficiente para realizar escolhas cons-
cientes que se apropriem das novas tecnologias digitais como um 
recurso pedagógico próprio, assim como livros, lousa e giz, e não 
como uma imposição externa dos alunos, cujo objetivo seja tão 
somente tornar as aulas de literatura mais dinâmicas e agradáveis. 
A preocupação se reflete na prática docente, tanto de quem for-
ma professores em nível de graduação e pós-graduação, como dos 
professores dos níveis básicos e das instituições responsáveis pela 
parametrização da Educação no Brasil.

DIRETRIZES NORTEADORAS PARA O ENSINO DE LITERA-
TURA ALIADO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Quase 20 anos depois do IV Congresso RIBIE (Rede Ibero 
americana de Informática), durante o qual Mercado fez a afirma-
ção citada, mais precisamente em abril de 2017, o MEC entregou 
ao CNE a Base Nacional Comum Curricular, em processo de aná-
lise do CNE e ainda não homologada. O documento em questão 
tem caráter normativo e deve orientar os currículos de todos os 
sistemas e redes de ensino no Brasil, para a Educação Infantil e 
para os Ensino Fundamental e Médio.
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Na introdução do documento entregue ao CNE, o item Os 
fundamentos pedagógicos da BNCC trata das competências gerais da 
Base Nacional Comum Curricular, elegendo o enfoque por com-
petência como prioritário e definindo-a como a “possibilidade de 
usar o conhecimento em situações que requerem aplicá-lo para 
tomar decisões pertinentes” (BRASIL, 2017, p.15), ou seja, como 
um conhecimento mobilizado e aplicado.

Ainda, afirma o documento:

Aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez 
mais disponível, atuar com discernimento e responsabilida-
de nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos 
para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, 
ser proativo para identificar os dados de uma situação e bus-
car soluções, são competências que se contrapõem à con-
cepção de conhecimento desinteressado e erudito entendido 
como fim em si mesmo. (BRASIL, 2017, p.17)

Dessa forma, é fundamental que, enquanto formadores de 
professores, dediquemos nossas reflexões e esforços no sentido de 
atender às demandas do mundo contemporâneo, entregando para 
o sistema de educação brasileiro docentes capazes de reconhecer, 
lidar e promover redes de aprendizagem colaborativas de forma 
significativa para o desenvolvimento humano global:

[...]o conceito de educação integral com o qual a BNCC está 
comprometida se refere à construção intencional de proces-
sos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas 
com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos alu-
nos e, também, com os desafios da sociedade contemporâ-
nea, de modo a formar pessoas autônomas, capazes de se ser-
vir dessas aprendizagens em suas vidas. (BRASIL, 2017, p.17)

Em consonância com esses objetivos gerais e comuns a to-
das as disciplinas do currículo escolar, a BNCC elege dez compe-
tências gerais para nortear o processo ensino/aprendizagem no 
Brasil. Em nossas reflexões, iremos explorar mais detidamente as 
competências 4 e 5, fundamentalmente à luz das teorias de Merca-
do (1998) e Kenski (2003), fundamentação que irá nortear a apre-
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sentação de nossas experiências práticas na formação de profes-
sores de Literatura.

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e es-
crita) e/ou verbo-visual (como Libras), corporal, multimo-
dal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para 
expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir 
sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas do cotidiano (incluindo as escolares) ao se comuni-
car, acessar e disseminar informações, produzir conhecimen-
tos e resolver problemas. (BRASIL, 2017, p.18)

Necessário enfatizar que, na condução de nossas reflexões e 
de nossa prática, não nos orienta a concepção da tecnologia como 
objeto de estudo nas aulas de Literatura, mas como ferramenta 
para alcançar os objetivos mais específicos do componente curri-
cular. Segundo Mercado:

[...] A incorporação das novas tecnologias como conteúdos 
básicos comuns é um elemento que pode contribuir para uma 
maior vinculação entre os contextos de ensino e as culturas 
que se desenvolvem fora do âmbito escolar. (MERCADO, 
1998, p.01)

Para tanto, considera-se a Literatura como uma forma de re-
presentação de uma cultura que se desenvolve fora do âmbito es-
colar, e a tecnologia como uma forma de acesso produtiva, que 
pode tornar significativa a aprendizagem do aluno. Em nosso pon-
to de vista, não se trata apenas de incorporar as novas tecnologias 
no dia a dia do professor, mas promover o “desenvolvimento de 
uma disposição reflexiva sobre os conhecimentos e os usos tecno-
lógicos” (Mercado, 1998, p.01), papel que cabe fundamentalmente 
aos formadores de professores. 

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas 
competências são exigidas, novas formas de se realizar o tra-
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balho pedagógico são necessárias e fundamentalmente, é ne-
cessário formar continuamente o novo professor para atuar 
neste ambiente telemático, em que a tecnologia serve como 
mediador do processo ensino-aprendizagem. (MERCADO, 
1998, p.03)

A utilização das novas tecnologias nas aulas de Literatura deve 
se configurar como uma ação pedagogicamente importante, pro-
piciando a realização de atividades que não se poderiam alcançar 
de outra forma, ou seja, desenvolver habilidades no futuro profes-
sor que possibilitem encarar a tecnologia como uma forma/meio 
e não como conteúdo. É imprescindível que nossas ações práticas 
enquanto formadores de docentes espelhem as habilidades e com-
petências que neles desejamos desenvolver. “É preciso formá-los 
do mesmo modo que se espera que eles atuem.” (MERCADO, 
1998, p.03).

No âmbito da formação de professores para o ensino de Li-
teratura, as informações devem ser fundamentalmente tratadas 
como ponto de partida, prontas para serem transformadas em co-
nhecimento. Futuros professores necessitam se reconhecer como 
facilitadores desse processo, à medida que:

As informações que os jovens obtêm através da Internet 
não são apenas recebidas e guardadas. Elas representam um 
ponto de partida e não um fim em si mesmas. Quando um 
estudante encontra uma informação na Internet, ele a coloca 
no seu contexto, da sua realidade, busca mais informações a 
respeito, torna-a um elemento da sua própria formação, sa-
bendo qual a importância daquilo que aprendeu. (MERCA-
DO, 1998, p.05)

A afirmação de Mercado reflete a dinâmica da construção do 
conhecimento, a partir do momento em que informações, inseri-
das no cotidiano do aluno e confrontadas com seus conhecimen-
tos prévios, deixam de ser simples dados memorizados e passam a 
compor o processo de significação do conhecimento.

Assim é que o papel do professor se atualiza, pois a informa-
ção está à disposição de todos e em grande quantidade. A reflexão 
sobre as ações de escolha e combinação de ferramentas e informa-
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ções deve ser pré-requisito fundamental em qualquer planejamen-
to pedagógico, seja em nível de graduação ou de ensino básico, 
pois o essencial é que se recontextualize aprendizados e experiên-
cias vividas durante o processo, numa intervenção efetiva e eficaz 
do condutor das práticas.

Como norteadoras do planejamento das atividades, Mercado 
propõe seis diretrizes, resumidas aqui brevemente, com o intuito 
de balizarmos as análises das atividades por nós incorporadas em 
nosso Curso de Letras.

A primeira delas é considerar o conhecimento que a atividade 
proporcionará, no sentido de estimular o aluno em formação a 
integrar as informações a que terá acesso entre si e com seu co-
nhecimento prévio para a construção de um novo conhecimento. 
Essa diretriz encaminha o futuro professor a etapas de seleção e 
combinação das informações à disposição.

A segunda delas é propiciar que o futuro professor invista em 
si mesmo, no sentido de se qualificar a assumir novas funções den-
tro do papel de docente, quais sejam a de planejador, orientar e 
facilitador consciente e intencional no desenvolvimento de novas 
competências.

Para além desse desenvolvimento pessoal, uma terceira dire-
triz aponta para o desenvolvimento cognitivo do futuro professor, 
uma vez que a utilização das novas tecnologias desafiará mecanis-
mos de criatividade e invenção do aluno para a exploração de uma 
nova dinâmica na construção do conhecimento.

Outra das diretrizes apontadas por Mercado, a quarta, é o po-
tencial comunicativo das atividades em rede, característico não só 
das novas tecnologias, mas das especificidades do Ensino de Lite-
ratura, assim como a quinta diretriz, que avalia a possibilidade de 
trabalhos interdisciplinares que possam conjugar informações e 
conhecimentos e outras áreas do saber.

Por último, mas não menos importante, a sexta diretriz nos 
orienta a analisar o potencial crítico do planejamento, no sentido 
de envolver as habilidades de relacionar, sintetizar, analisar e ava-
liar, cuja aplicação mais importante estará fora da sala de aula.

A habilidade de pensar criticamente apresenta pouco valor se 
não for exercitada no dia a dia das situações da vida real. É aí 
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que as redes telemáticas têm seu papel, fornecendo o cenário 
para interessantes aventuras do intelecto. É preciso que se 
crie condições para que os participantes desenvolvam visão 
crítica frente a utilização das Novas Tecnologias na Educa-
ção, e se desenvolva estudos sobre ambientes computacio-
nais, proporcionando a ação e a reflexão sobre objetos de 
conhecimento, favorecendo a aprendizagem a partir de situ-
ações experimentais e conjeturais. (MERCADO, 1998, p.7-8)

Na mesma direção de Mercado, Kenski afirma que “(...) a pre-
dominância de determinadas tecnologias... necessariamente enca-
minha as pessoas para novas aprendizagens.” (KENSKI, 2003, 
p.03). Segundo a estudiosa, 

[...] essas aprendizagens não estão apenas direcionadas para 
o domínio de determinados conteúdos ou competências es-
pecíficas. De uma forma ampla e complexa, elas determinam 
os valores, as ações e a visão de mundo de cada pessoa e do 
grupo social. (KENSKI, 2003, p.03)

Parece-nos que trabalhar a Literatura utilizando as novas tec-
nologias digitais enriquece e amplia possíveis abordagens e leituras 
do leitor/usuário de uma forma exponencial, pois potencializa o 
momento de confronto de hipóteses e consequente ampliação da 
visão de mundo do aluno, cujos resultados são coletivos, por des-
contextualizar autores, usuários e leitores, “(...) possibilitando tem-
pos e espaços indefinidos de aprender.” (KENSKI, 2003, p.03), 
num processo contínuo. 

As características de interatividade existentes nesses espaços 
garantem a interação (síncrona e assíncrona) permanente en-
tre os seus usuários. A hipertextualidade - funcionando como 
sequências de textos articulados e interligados inclusive com 
outras mídias, como som, fotos, vídeos, etc.. citados por Ra-
dfahrer (1998, p. 115), facilita a propagação de atitudes de 
cooperação entre os seus participantes, para fins de aprendi-
zagem. A conectividade garante o acesso rápido à informa-
ção e à comunicação interpessoal, em qualquer tempo e lugar, 
sustentando o desenvolvimento de projetos em colaboração e 
a coordenação das atividades. (KENSKI, 2003, p.07)
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Entre outras, essas características nos afastam dos antigos mo-
delos de ensino/aprendizagem, caracterizados por informações 
autorizadas e massivas, proporcionando experiências individuais e 
personalizadas, ainda que em ambientes coletivos, “desencadeando 
um senso partilhado de presença, espaço e de tempo” (KENSKI, 
2003, p.08), característica comum à fruição de um texto literário.

APLICAÇÃO: EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES

Em 2015, 2016 e 2017, como professoras da disciplina de  Li-
teratura Portuguesa Poesia, em diferentes campi, solicitamos aos 
alunos dos 3ºs e 4ºs semestres  do curso de Letras  a produção de 
um projeto intitulado “ O ensino de literatura e as novas tecnolo-
gias”. Dentre os principais objetivos, os estudantes deveriam: 1) 
Investigar como aplicar o conhecimento literário (Teoria literária e 
Literatura portuguesa) por meio das novas tecnologias da informa-
ção, principalmente nas redes sociais. 2) Verificar como as TDIC 
( Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação) colaboram 
para a produção e divulgação da literatura portuguesa no Brasil. 3) 
Discutir o assunto  em blogs entre os diversos grupos, visando a 
aprimorar o processo de ensino aprendizagem de literatura portu-
guesa e teoria literária.

Para o desenvolvimento do projeto, os estudantes deveriam 
pensar em estratégias que alinhassem o ensino de literatura às no-
vas tecnologias, principalmente com o uso das redes sociais, com 
as quais estavam mais familiarizados, tendo alunos do Ensino Mé-
dio como público-alvo, ainda que virtual e teoricamente, já que os 
estudantes de letras nessa fase do curso ainda não iniciaram seus 
estágios ou ministram aulas.  

Cada grupo escolheu um autor, estilo de época ou tema espe-
cífico.  Os trabalhos foram apresentados em etapas, desde a for-
mulação do projeto,  realização de pesquisas,  produção de vídeos, 
textos autorais, discussões e apresentação de alguns resultados 
obtidos. Essas etapas foram avaliadas ao  longo do processo e par-
tilhadas por meio de blogs no prazo de cerca de três meses. Esse 
formato de avaliação nos permitiu tirar o foco do resultado final 
da atividade e enfatizar a importância do processo integrativo e 
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interativo na construção do conhecimento, nesse caso específico 
acerca do planejamento das ações.

Além das orientações feitas em sala de aula, pedimos aos es-
tudantes que utilizassem o próprio blog, na opção “comentários”, 
para realizar suas discussões virtuais, de forma crítica e construti-
va, visando à qualidade do projeto e sua possível aplicação no fu-
turo. Alunos de diferentes grupos e turmas acessaram vários blogs 
e puderam emitir suas opiniões.

Alguns grupos se mostraram bem criativos e inovadores, com 
propostas consistentes e projetos passíveis de aplicação. Outros 
até apresentaram propostas interessantes, mas não conseguiram 
dar continuidade, apresentando simplesmente uma pesquisa sobre 
o tema escolhido, o que reflete neles a forma tradicional como 
vimos trabalhando a Literatura em sala de aula. Houve aqueles que 
optaram por criar páginas no Facebook,  vídeos3, Vlogs, Tumblrs, 
entre outros.4

Dentre os diversos trabalhos desenvolvidos, citaremos dois sa-
tisfatórios, por atingirem os objetivos propostos.

Em 2016, o grupo “Trovadorei” optou por relacionar a poesia 
trovadoresca à cultura popular e de massa na atualidade. Em seu 
projeto, o grupo questiona como a literatura é ensinada (ou como 
lhes foi ensinada no Ensino Médio) e explicitam sua preferência 
pelo Trovadorismo:

O modo como a Literatura é ensinada contribui bastante para 
o desinteresse dos alunos, pois muitos não possuem nenhum 
contato com qualquer tipo de leitura e quando se deparam 
com obras clássicas centenárias perdem o interesse pela Lite-
ratura e por leituras em geral. Quando se trata do Trovadoris-
mo, essa resistência é ainda maior pela idade das obras e sua 
linguagem rebuscada e de difícil compreensão5

A reflexão apresentada pelo grupo atinge um dos objetivos da 
proposta, qual seja o de permitir, no mínimo, a reflexão sobre a 
abordagem da literatura em sala de aula, especialmente a canôni-

3 https://youtu.be/sOQoOppDtYw
4 Alguns trabalhos apresentados em 2017 estão listados no blog  Muito Além das 
Letras  disponível em http://muitoalemdasletrasmenna.blogspot.com.br/2017/04/
5 http://trovadorei.tumblr.com/

https://youtu.be/sOQoOppDtYw
http://muitoalemdasletrasmenna.blogspot.com.br/2017/04/
http://trovadorei.tumblr.com/
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ca, e indicar que se faz necessária uma preparação contextual do 
aluno antes da abordagem de um autor ou obra muito distante de 
seu mundo, momento esse que possa mobilizar conhecimentos 
prévios e utilizá-los como aliados à entrada num mundo novo.  

Em uma linguagem coloquial e bem humorada, o grupo pro-
põe-se a parodiar os temas das cantigas trovadorescas, por meio de 
músicas e situações atuais, em um exercício de intertextualidade. 
Para isso, convida os leitores de seu blog a refletir sobre a seguinte 
questão “E se o Trovadorismo fosse hoje?”:

Uma das maneiras mais fáceis de entender o Trovadorismo 
é  adaptá-lo para a atualidade. Você já se perguntou como 
seriam as cantigas de amor e companhia se cantadas nos tem-
pos atuais? Pensando nisso, trouxemos pra cá o #SeoTrova-
dorismoFosseHoje com músicas, imagens da atualidade que 
se enquadrariam perfeitamente no trovadorismo! Fiquem de 
olho para acompanhar.6

Relacionam, por exemplo, as cantigas de amigo com músicas 
sertanejas  de Cristiano Araujo, Jorge e Mateus, Marília Mendon-
ça,  entre outros,  em uma variedade denominada de “sofrência”. 
Como ênfase, apresentam gifs animados com artistas e animais 
chorando, com a legenda “Depois dessa, até eu fiquei com vonta-
de de chorar por minha amada”. 

Houve interação com o público, já que o grupo recebeu men-
sagens de visitantes, solicitando mais informações sobre o conte-
údo, o que possibilitou uma ampliação do alcance da atividade a 
partir da troca de experiências variadas.

Apesar de a abordagem ser superficial, consideramos que o 
bom humor das postagens tenha aguçado a curiosidade do ado-
lescente. No entanto, essa estratégia serviria somente como um 
chamariz, permitindo que o aluno estabeleça uma interação com 
a questão, levantando tudo o que sabe sobre o assunto. Assim, em 
momento posterior, seria necessário o resgate do que foi levanta-
do, além de aprofundamento e sistematização do conhecimento 
gerado.

 Como exemplo dos trabalhos efetuados em 2017, pode-

6 idem
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mos citar o grupo “Semióticos”7, o qual se propôs  a criar memes 
sobre Fernando Pessoa e seus heterônimos e esclarecem:

meme é um termo grego que significa imitação. Esse tem 
como característica imagens que copiam, imitam ou fazem 
referência a algo de maneira cômica, e que se espalha com 
rapidez entre as pessoas, muito comum na internet.8

 O grupo, eventualmente, apela para o humor, como po-
demos observar no meme criado abaixo:

 
Consideramos muito frutífera para a construção do conheci-

mento a relação estabelecida entre o gênero meme e a questão da 
imitação, do fingimento poético de Fernando Pessoa e seus hete-
rônimos.

Contudo, o grupo aprofunda-se em suas pesquisas e análises. 
Apresenta, por exemplo, vídeos com diferentes declamações de 
poemas de Fernando Pessoa, análise de poemas, como “Autopsi-
cografia” e “ Todas as cartas de amor são ridículas”.

Assim como no primeiro trabalho selecionado, fez parte do 
planejamento um momento final de sistematização do conheci-
mento construído pela integração de ferramentas e suportes, além 
de interação entre leitores provenientes de diferentes universos.  

7 https://semioticosblog.wordpress.com/
8 idem

https://semioticosblog.wordpress.com/
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Os trabalhos, como afirma Kenski, potencializam o confronto 
das hipóteses formuladas pelos alunos condutores da atividade e 
pelos alunos “leitores” das produções em pauta, num movimento 
rico em diversidade e interação. Parece-nos que, ainda conforme 
Kenski, o senso partilhado de presença, espaço e tempo permite 
aos participantes uma ampliação de sua visão de mundo, quando 
relacionam criticamente ( atendendo à sexta diretriz de Mercado), 
informações variadas e integradas na construção de conhecimen-
to.

Ademais, parece-nos que as atividades se mostraram produ-
tivas na segunda diretriz apontada por Mercado, no que se refere 
ao investimento na autonomia do aluno no desenvolvimento de 
novas competências, cognitivo (terceira diretriz) e de potencial co-
municativo, não somente do texto literário, como também do ofe-
recido pelo suporte utilizado. Ainda que as atividades apresentadas 
careçam de posterior sistematização do conhecimento produzido, 
o resultado foi produtivo e significativo no desenvolvimento e am-
pliação da competência leitora dos alunos envolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Claro está para nós que há uma necessidade urgente de in-
vestimento na formação de futuros professores para a utilização 
das novas tecnologias na abordagem da Literatura. Todavia, é co-
mum encontrarmos, tanto em escolas da Educação Básica, como 
em cursos de formação de professores nos níveis de Graduação e 
Pós-graduação, ações didáticas que se utilizam das novas tecnolo-
gias sem objetivos pré-definidos, apenas para tornar as aulas mais 
dinâmicas, em processos de escolha e seleção não conscientes, que 
possam integrar o que os suportes utilizados agregam ao ensino da 
Literatura e da formação de leitores.

O que fica em nós após as análises de nossas atividades é a 
imprescindibilidade primordial do planejamento. Nesse momento, 
algumas questões podem nortear o processo:

• O que o suporte a ser utilizado oferece em termos de co-
nhecimento em relação ao conhecimento ou habilidade 
que se deseja desenvolver?

• Como a tecnologia mobilizada propicia o desenvolvimen-
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to da autonomia dos sujeitos participantes?
• Como a estrutura virtual eleita participa do desenvolvi-

mento cognitivo dos envolvidos?
• É possível a integração do potencial comunicativo do for-

mato tecnológico utilizado ao potencial plurissignificativo 
da palavra Literária em pauta?

• Há acesso a informações e conhecimentos interdisciplina-
res que possam aprofundar as leituras propostas?

• Há potencial crítico na atividade proposta, o qual mobilize 
as habilidades de relacionar, sintetizar, analisar e avaliar as 
questões propostas?

• Como sistematizar o conhecimento produzido em mo-
mento posterior à atividade/aula?

Tais questões, derivadas das diretrizes de Mercado, podem nos 
orientar em nossos planejamentos de aulas de Literatura, de modo 
que as novas tecnologias possam potencializar as possibilidades 
oferecidas pela Literatura em termos de fruição e ampliação do co-
nhecimento de mundo de leitores autônomos e capazes de realizar 
escolhas conscientes em suas trajetórias futuras. 
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ÀS MARGENS DE UMA SOCIEDADE: OS DILEMAS 
DOS RETORNADOS PORTUGUESES NAS OBRAS 
O RETORNO DE DULCE MARIA CARDOSO E AS 

NAUS, DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES

Suzana Costa da Silva1

Já não tenho nada que me possam roubar 
As naus, Lobo Antunes

Na história da colonização portuguesa, há vários deslocamen-
tos que se processaram desde os séculos XV e XVI até o século 
XX. Após a Segunda Guerra Mundial, ainda havia portugueses, 
especialmente os mais pobres, que, estimulados pelo governo di-
tatorial salazarista, imigraram para a África, a fim de obter a rique-
za que em suas terras não havia, dada à escassez de indústrias, à 
má-formação profissional e às precárias condições econômicas de 
Portugal na primeira metade do século XX.  

Com a Revolução dos Cravos (1974) e o fim da guerra colonial 
em África enredaram uma série de consequências inevitáveis para 
a história de portugueses e descendentes que viviam em solo afri-
cano. O retorno seria necessário, na história e na ficção, e trouxe 
consigo uma reflexão sobre os fatos precursores que desencadea-
ram essa volta antecipada ou, de certa forma, tardia. Tomaremos 
como base a realidade vivenciada por Portugal de 1975, bem como 
os aspectos ligados diretamente ao sujeito da pós-modernidade 
e o conceito da “dialética da marginalidade”, que servirá como 
suporte para o encadeamento do tipo de discurso proferido pelos 
que retornam.

As naus de António Lobo Antunes (1988) e O retorno de Dulce 
Maria Cardoso (2012) são as duas obras que relatam a mesma pro-
blemática: o drama do retornado. Nelas pode-se conhecer a figura 
desse indivíduo e sua instabilidade diante de uma pátria conside-
1 Doutoranda em Literatura Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – UERJ.     Professora de Literatura Portuguesa da Universidade do Grande 
Rio - UNIGRANRIO
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rada estrangeira. 
Os “retornados” - designação principal atribuída pelo governo 

aos cidadãos portugueses que voltaram de África - são, nas estru-
turas narrativas aqui analisadas, os marginalizados, as figuras pe-
riféricas da história oficial e ficcional, que compartilham o delírio 
coletivo e possuem apenas o presente, como marca de uma reali-
dade caótica. Pautam-se em um passado de recordações solitárias, 
no imaginário individual, impossível de ser dividido e vivenciam 
a possibilidade de um futuro incerto, sem muitas perspectivas. 
Torna-se indispensável, portanto, refletir o sujeito marginalizado e 
descentrado e que, ainda assim, busca possíveis respostas aos seus 
íntimos questionamentos.

A representação feita por Antunes e Cardoso sobre esses in-
divíduos, cada um apresentando marcas específicas que os aproxi-
mam pelo diálogo possível dos dilemas, estrutura-se à imagem de 
sujeitos fragmentados pela ausência de identidade.  As naus trazem, 
para a cidade dos cravos, sujeitos da história escolar portuguesa, 
que desembarcam séculos após sua partida, sem fama nem a glória 
de outrora. Em O retorno, o relato é pessoal e sensível sob a ótica 
um menino que vivencia, com toda sua sabedoria, os dramas de 
uma realidade nova e assustadora.

Tanto em Antunes como em Cardoso podemos ver a cons-
trução de uma obra coletiva, elaborada pelo excluído, pelo fruto 
da marginalidade. Na Literatura Portuguesa pode-se encontrar um 
grande representante marginal no próprio poeta Luís de Camões, 
exilado de Portugal. Vai viver as desventuras de uma vida miserável 
longe de seu país e, banido de sua condição de cidadão português, 
retorna poeta, desconhecido, e que sofre, no século XVI talvez, 
o drama parecido ao dos retornados portugueses de 1975, sentir-
-se estrangeiro em sua terra natal. Não por acaso, Lobo Antunes 
utilizará a emblemática figura do personagem “homem de nome 
Luís”, para reafirmar sua marginalidade e cuja referência textual se 
aproxima do poeta de Os Lusíadas.

A autora Dulce Maria Cardoso também vivenciou o estigma da 
marginalidade, sendo sua família parte das mais de quinhentas mil 
pessoas integradas à pátria portuguesa após a independência das 
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colônias em África.2 Utiliza em sua narrativa o protagonista Rui, 
um adolescente de quinze anos que sai de Angola com sua mãe e a 
irmã em destino à Metrópole, a grande e fria Metrópole que tantas 
vezes ouviu das lembranças e memórias singelas de seus pais. 

Rui, como os outros retornados, vive todos os problemas en-
frentados para obter moradia, comida e uma vida digna, novamen-
te, em uma terra em que não pertence. Nunca pertenceu. Rui é 
filho de portugueses, mas nasceu em Angola, portanto não caberia 
a si o título de retornado e sim um refugiado, entretanto esse era 
o tratamento a todos os que em Portugal entrassem vindos de 
África, sem distinção e com total discriminação. Como pode ser 
compreendido a partir de um relato de memória compilado no Li-
vro A hora da partida – Angola 1974-1975, da jornalista portuguesa 
Catarina Canelas:

Carla recorda-se da primeira vez que ouviu a palavra “retor-
nado”. Nunca até aí tinha sentido o peso da discriminação. 
“Senti-me muito machucada e os meus pais ainda mais por-
que vieram antes de mim e levaram com todo o embate (...)
Nunca mais me esqueço do dia em que me fui inscrever à 
faculdade para continuar o meu curso. No momento em que 
eu disse que era de Angola, a rapariga que estava à minha 
frente disse-me que eu era retornada e não mais me falou. O 
segundo golpe deu-se minutos depois, pois não me deram 
equivalências, mesmo eu tendo estudado numa universida-
de portuguesa em Luanda!  Eu sempre disse que não sou 
retornada. Eu sou refugiada. Ou me consideram portuguesa 
porque aquilo era uma colónia portuguesa ou me consideram 
refugiada. Eu não ia retornar para um sítio onde nunca tinha 
estado (CANELAS, 2017, p.157).

A irmã de Rui, Milucha também sofre a segregação de perto, 
e envergonhada, “finge que é de cá e esconde o cartão que tem o 
carimbo vermelho, aluna retornada, o cartão que dá direito a um 
2 “Costumo dizer que me tornei escritora por causa dos acontecimentos que 
narro neste livro, mas não queria utilizar essa matéria sem mais. Demorei muito 
tempo até encontrar uma proposta de reflexão sobre o que ocorreu. E a proposta 
foi um livro sobre a perda e sobre todas as fases que uma perda tem” contou 
Dulce Maria Cardoso ao Jornal O Globo, em 2012. Disponível em http://oglobo.
globo.com/blogs/prosa/posts/2012/04/07/a-escrita-da-ruina-de-dulce-maria-
cardoso-439398.asp
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lanche na cantina” (CARDOSO, 2012, p.150), fato por si só se-
gregador. Escondia de seu vocabulário as palavras de Angola, mas 
possuía em sua pele a cor dos retornados e em seu corpo, as vestes 
grandes e largas doadas pelo governo. 

O menino também é a expressão viva do que é ser retorna-
do, aquele que presencia o caos da cidade da revolução e narra 
cada detalhe como forma de traduzir a carga dramática vivenciada 
desde sua saída de Angola. À espera do pai, que ficara em solo 
africano, toma para si toda a responsabilidade de homem e pla-
neja a cada minuto a saída da tão decepcionante Metrópole. Vive 
intensamente o drama de ser (sem saber o que é ser) retornado, 
mas, antes de tudo, os dilemas de um adolescente de quinze anos: 
“Agora somos retornados. Não sabemos bem o que é ser retorna-
do mas nós somos isso. Nós e todos os que estão a chegar de lá” 
(CARDOSO, 2012, p. 77).

 Em consonância ao menino, encontramos o personagem de 
Antunes “o homem de nome Luís”, também ausente do pai, cujo 
corpo se encontra em um féretro desde a saída de África. Ambos 
vivenciam a ideia de um pai e de uma pátria mortos e degradados 
pela colonização. Ambos dedicam-se à escrita, ou pelo menos à 
possibilidade dela; o homem na tentativa de escrita de sua oitava 
épica e o menino nas longas cartas, para ninguém. O sujeito mar-
ginalizado e abafado pelo poder hegemônico, passa a ganhar a voz 
e a ter visibilidade nos romances pós-modernos.

Alguns conceitos contemporâneos corroboram com essa ten-
tativa, como a “dialética da marginalidade” desenvolvida pelo pro-
fessor João Cezar de Castro Rocha, em que se baseia na possibili-
dade real de escrita e de produção artística pelo indivíduo até então 
excluído e marginalizado pela sociedade, com o intuito de oferecer 
uma obra coletiva, tornando esses sujeitos, considerados, por tanto 
tempo, anônimos, arautos de grandes realizações em suas vidas.

A metaficção historiográfica, descrita por Linda Hutcheon, as-
socia-se também a alguns conceitos do romance pós-moderno e 
propõe a possibilidade do ex-cêntrico (off-centro) como o protago-
nista de nossa contemporaneidade, sendo aquele que está fora do 
centro “inevitavelmente identificado com o centro ao qual aspira, 
mas que lhe é negado” (HUTCHEON, 1991, p. 88), pertence a 
um grupo considerado “menor”, pois subverte o que se considera 
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oficial e, posto à margem, vai de encontro à ideologia dominante. 
Nota-se que o marginalizado não destrói ou corrompe o sistema, 
apenas surge para questioná-lo. O ex-cêntrico questiona o sistema 
com sua presença, não necessariamente pela sua consciência ou 
sua ação. Como as tantas vozes que ecoam no romance As Naus, 
e que narram as mesmas perplexidades diante da vida. E Rui, o 
infante, sem voz, é aquele que narra as desventuras vividas desde a 
saída de Angola. Essa presença constante é que o transforma em 
um sujeito pós-moderno. 

Os marginalizados, as figuras periféricas da história ficcional, 
serão os principais meios de propor uma investigação ao que se 
considera verdade absoluta, pois a leitura, releitura e recepção das 
narrativas históricas têm uma grande relação com as questões de 
poder. Para Linda Hutcheon, “ser ex-cêntrico, ficar na fronteira 
ou na margem, ficar dentro e, apesar de tudo, fora é ter uma pers-
pectiva diferente [...] uma perspectiva que está ‘sempre alterando 
seu foco’ porque não possui força centralizadora” (HUTCHEON, 
1991, p.96).

O ex-cêntrico é aquele que, socialmente, é posto à margem 
como os retornados e como afirma Maria Alzira Seixo, “Na segun-
da metade da década de 70, com a independência da ex-colónias, 
chegam famílias inteiras, sofrendo o desenraizamento e a perda 
dos bens que deixaram, procurando abrigo numa metrópole des-
conhecida” (SEIXO, 2008, p. 495, v. II). 

Os obstáculos enfrentados dia após dia pelos retornados, sem 
perspectiva de melhora e com a urgência que a sociedade líquido-
-moderna impõe, geram indivíduos inertes e descontentes com sua 
própria condição de existência. Se a construção de uma identidade 
é pautada no outro, a sociedade portuguesa pós-25 de abril, com a 
chegada dos retornados e seu profundo esvaziamento moral, terá 
apenas “sobreviventes” de um tempo que jamais será esquecido, 
mas que necessita ser reconfigurado. 

Nos romances, esses homens e mulheres almejam a “Lixboa” 
que deixaram há séculos e que não os acolhe como filhos. Tam-
bém eles não a reconhecem e tampouco são por ela reconhecidos, 
como resume José Rodrigues Miguéis, em seu texto Portugal, a terra 
e o homem, “As cidades nascem e morrem todos os dias, transfi-
guram-se sem perder a essência. Porventura terá Lisboa mudado 
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tanto que a não reconheçamos?” (MIGUÉIS, 1979, p.274). 
Para Zygmunt Bauman em seu livro Estranhos à nossa porta 

(2017), aquelas pessoas que entram em nosso convívio a partir de 
um fluxo migratório não são aceitas pela nova sociedade, e subju-
gados, passam a ser “repelidas, expulsas, banidas do grupo a que 
poderiam aspirar (...) mas do qual foram excluídas e ao qual foram 
impedidas de retornar” (BAUMAN, 2017, p.44) impostas a aceitar 
as novas regras são “pressionadas a reconhecer o veredicto públi-
co de sua imperfeição, e portanto de inferioridade: seu fracasso 
autoimposto em atingir um padrão do qual se declara oficialmente 
depender o visto de entrada no grupo desejado (BAUMAN, 2017, 
p.44).

Esse fato é corroborado em As naus, quando sujeitos históri-
cos e problemáticos pertencentes, muitos deles, aos séculos XV 
e XVI ignoram-se uns aos outros na chegada a Lisboa do século 
XX. Não há familiaridade e interação entre os personagens históri-
cos, são apenas estranhos disputando um espaço numa cidade que 
os despreza. E ao chegarem nesta terra “estrangeira”, encontram 
o espelho da própria face, triste e degradada, sem dignidade para 
receber e aceitar seus patrícios.

O romance de Lobo Antunes configura-se com a presença de 
homens, europeus, com um passado ilustre, além de famosos por 
seus feitos, aqueles que fizeram parte da época em que Portugal 
era considerado potência europeia pelo pioneirismo das Grandes 
Navegações. A princípio, imagina-se uma visão hegemônica sobre 
o contar do fato histórico, entretanto, a voz que ecoa na chegada 
dos retornados após a Guerra Colonial é a do marginalizado, do 
sujeito sem perspectiva, sem a fama nem a glória do nome e sem a 
fortuna das terras africanas. Os retornados estão todos à margem 
do rio Tejo a esperar a vida ser modificada pela sorte, moralmente 
decaídos e excluídos do centro de poder. São homens perdidos e 
diminuídos pela condição a que pertencem; uma paródia do passa-
do glorioso português.

Na ficção e na realidade, Portugal não se preparou para a che-
gada de mais de meio milhão de pessoas e, conforme relata Hans 
Magnus Enzensberger, “segundo dados oficiais, cerca de 700 mil 
retornados voltaram à pátria desde 1974” (ENZENSBEGER, 
1988, p.146). Muitos retornados viveram por meses no cais e nos 
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aeroportos de Lisboa, foram acolhidos pelo entre-lugar ou lugar 
nenhum. O não-lugar, do qual faziam parte, era a única possibi-
lidade de estar no mundo. Bauman (2017), ao relatar o drama da 
crise migratória que assola a Europa, muito se aproxima ao tema 
abordado neste estudo:

Refugiados da bestialidade das guerras, dos despotismos e da 
brutalidade de uma existência vazia e sem perspectivas têm 
batido à porta de outras pessoas desde o início dos tempos 
modernos. Para quem está por trás dessas portas, eles sempre 
foram – como o são agora – estranhos. Estranhos tendem 
a causar ansiedade por serem “diferentes” – e, assim, assus-
tadoramente imprevisíveis, ao contrário das pessoas com as 
quais interagimos todos os dias e das quais acreditamos saber 
o que esperar (BAUMAN, 2017, p.13-14).

Preocupadas com as aglomerações, as autoridades portuguesas 
criam uma instituição a fim de amenizar a desordem já instaurada 
no país, conhecido como IARN - Instituto de Apoio ao Retorno 
de Nacionais. Dulce Maria Cardoso, aborda momentos repletos 
de medos e de dúvidas daquela família que busca, como todos 
os outros, o apoio nesse novo órgão do governo, como relatado 
por Rui “Nunca tinha ouvido tantas vezes uma palavra, o IARN 
parecia mais importante e mais generoso que deus” (CARDOSO, 
2012, p. 77).

Esse órgão direcionava os cidadãos aos trabalhos, oferecia 
chance de moradia e de suprimentos necessários para a sobrevi-
vência. Essa foi uma das formas de se amparar os refugiados em 
um momento confuso e complicado a todos e, apesar de todo 
esse esforço, Enzensberger, em seu artigo, “Cismas portuguesas”, 
salienta criticamente esse tipo de ‘ajuda’ aos que retornavam de 
África: “A política de imigração do país é de uma generosidade 
que beira a indiferença” (ENZENSBERGER, 1988, p.146). Esse 
desleixo declarado prova que o retornado não era bem-vindo no 
país, porém, uma vez adentrado, algo deveria ser feito. O que se 
forjou, então, mesmo em um período progressista da sociedade 
portuguesa, foi esse tipo de assistencialismo imediato e confuso 
que, malgrado os esforços, gerou ainda mais sujeitos insatisfeitos.  
Mais uma vez Enzensberger denuncia:  
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Ninguém faz nada para deter a imigração, mas, por outro 
lado, não se faz quase nada pelos imigrados. Para a maioria 
dos portugueses, o Estado do bem-estar social só existe no 
papel. Os recém-chegados vão trabalhar na construção civil, 
muitos ilegalmente, sem carteira assinada, recebendo salários 
extremamente baixos; outros tornam-se traficantes ou aca-
bam na prostituição. Mas a maioria consegue, no decorrer 
do tempo, sair dos barracos de chapa ondulada da periferia. 
O que é mais espantoso: a energia tenaz dos retornados ou a 
má vontade tolerante dos portugueses? (ENZENSBERGER, 
1988, p.146).

Desse modo, com a chegada de milhares de pessoas sem teto e 
muitos sem parentesco direto no país, toda a rede hoteleira passou 
a receber quantias consideráveis do governo, a fim de alocar o 
maior número possível de retornados de África. A estabilidade ho-
teleira estaria garantida até começarem a aparecer oportunistas que 
utilizavam a verba oferecida pelo governo em benefício próprio, 
conforme se observa no romance de Antunes, através do persona-
gem “o Senhor Francisco Xavier”, dono de pousada e explorador 
de retornados.

Apesar de toda a problemática causada pela chegada dos refu-
giados e a desordem do governo em oferecer emprego, moradia e 
subsídios, uma parcela desses retornados reconstruiu suas vidas e 
a história do próprio país. Com o passar do tempo, como força de 
produção satisfatória para Portugal, os retornados contribuíram 
suficientemente para conter a instabilidade econômica e encontrar 
a esperança perdida. E tudo isso sem a eclosão de manifestações 
de violência contra qualquer tipo de poder, ou entre eles mesmos.

O personagem Mário, pai de Rui, retorna de Angola, após me-
ses sem dar notícias, ávido a reconstruir a vida de sua família. Man-
tém força suficiente para continuar mesmo diante das cicatrizes na 
pele e na memória e vive a repetir: 

a fábrica dos blocos de cimento é um bom negócio, vai dar 
para pagar o empréstimo e os juros e para termos uma velhi-
ce sossegada, não tem mal pedir dinheiro emprestado desde 
que não se desperdice e que se trabalhe para que dê certo, os 
próximos anos vão ser uns anos difíceis mas depois tudo fica 
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bem (CARDOSO, 2009, p.241).

Ser identificado para o retornado é perceber a semelhança com 
algo, uma vez que a proximidade com o centro só emite ainda mais 
sua diferença, logo “a relação do centro com o ex-cêntrico nunca é 
inocente” (HUTCHEON, 1991, p.102). Desta forma, o ex-cêntri-
co personagem do romance estudado, inserido na diegese, utiliza-
-se do passado histórico, contesta-o, problematiza-o, utiliza-se dele 
para narrar seus infortúnios ou grandes feitos. Uma desconstrução 
significativa na escrita, por séculos, hegemônica, uma vez que o 
pós-modernismo tende a transformar a margem em centro. 

Os retornados, apesar de estranhos e desconhecidos entre si, 
vivenciavam o mesmo caos, compartilhavam o mesmo fracasso. 
Desamparados e sem companhia, por vezes, deles mesmos, o úni-
co momento em que se reconheciam era na crise. Essas pessoas, 
embora despertem a indiferença da população portuguesa, por 
vezes mostram-se solidários umas com as outras e, segundo Bau-
man, são o projeto da “subclasse”:

exiladas das profundezas além dos limites da sociedade – fora 
daquele conjunto no interior do qual as identidades (e assim 
também o direito a um lugar legítimo na totalidade) podem 
ser reivindicadas e, uma vez reivindicadas, supostamente res-
peitadas (BAUMAN, 2005, p. 45).

Os milhares de homens e mulheres que vivenciaram essa via-
gem de retorno presenciaram também o descaso e a humilhação 
de uma pátria destituída de significação, possuíam eles apenas um 
porto, desprovido de seguro, em que puderam esperar a vida acon-
tecer. Ex-cêntricos de suas próprias vidas, marginalizados pelos 
desejos e vontades de recuperar o tempo e riquezas (mesmo que 
inestimáveis) deixadas em África, os retornados são, portanto, 
nesses romances, a maior representação do sujeito pós-moderno, 
estudado por Stuart Hall e Bauman.

A grande representação do sujeito retornado em As naus, o 
homem de nome Luís encerra o romance de Antunes, com o seu 
desencanto com o mundo, subjugado e intimidado pelos deuses 
pagãos, destinado a aguardar, embora sem fé, o retorno messiânico 
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do Rei, na hesitante espera de realização de tudo o que poderia ter 
sido e não foi. 
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A PRESENÇA DE ALBERTO CAEIRO NA POESIA 
DE MANOEL DE BARROS

Suzel Domini dos Santos1

Manoel de Barros emenda uma categoria de poetas que ope-
ram por via da reflexão, injetando nas malhas do discurso poético 
seu pensamento crítico. Dentre os recursos metalinguísticos acio-
nados com frequência por Barros, destacamos, aqui, a intertex-
tualidade. O poeta estabelece um diálogo constante com outros 
artistas, engendrando sua linguagem como meio de responder à 
tradição moderna, e inserir-se nela. Nesse sentido, propomos uma 
leitura que enfoca, em especial, as ressonâncias da voz de Alberto 
Caeiro no projeto literário do poeta mato-grossense, já que a pre-
sença explícita da intertextualidade no título de um de seus livros, 
O guardador de águas (1989), que evoca, diretamente, O guardador de 
rebanhos2, permite-nos distinguir o heterônimo de Fernando Pessoa como forte 
referência. 

O discurso poético de Alberto Caeiro é impelido por uma for-
ça argumentativa que trabalha no sentido de defender a concepção 
de que as coisas que compõem o mundo são completamente es-
vaziadas de sentido. “O que nós vemos das coisas são as coisas.” 
(PESSOA, 2008, p. 63), afirma a voz lírica de Caeiro no poema 
“XXIV” de O guardador de rebanhos.  

Por meio de uma linguagem poética objetivista, que se apro-
pria do tom prosaico e do encadeamento silogístico, Caeiro tece, 
em versos brancos metricamente irregulares e desprovidos de exu-
berância imagética, a concepção de que a linguagem não apreende 
a verdade essencial das coisas. Para o heterônimo-pastor, a essên-
cia das coisas está em sua própria materialidade física, daí que o 
homem só pode chegar a tocá-las, em sua verdade mais íntima, por 
intermédio da relação sensorial. 

O experimento sensível puro das coisas, segundo a posição 
1 Doutora em Letras, na área de Teoria e Estudos Literários, pela Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/IBILCE), campus de São José 
do Rio Preto.  
2 Escrito em 1913-1914. Primeira publicação em 1925, na Revista Athena. Segunda 
publicação, com acréscimo do poema “VIII”, em 1931, na Revista Presença. 
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que flagramos nos versos de Caeiro, estaria em uma relação base-
ada no imperativo dos sentidos em detrimento do racionalismo. 
Ou seja, estaria no experimento das coisas pelos órgãos humanos 
do sentido, o que garantiria a recepção das coisas para além da 
contaminação das definições convencionadas que as impregnam, 
encapando-as ou, em outros termos, projetando seu duplo. Dentre 
os sentidos humanos, Caeiro elege a visão como ideal de recepção 
das coisas. De acordo com Álvaro Cardoso Gomes (1987, p. 16), 
essa escolha acontece por ser a visão o mais involuntário dos sen-
tidos humanos e, portanto, o mais objetivo, chegando até mesmo 
a elidir o sujeito. 

A concepção de Caeiro nos leva a considerar o deslocamento 
de todo o sentido atribuído às coisas para a esfera do humano: “O 
mistério das coisas? Sei lá o que é o mistério! O único mistério é 
haver quem pense no mistério.” (PESSOA, 2008, p. 39). Isto é, o 
mistério não estaria nas coisas em si mesmas, mas, sim, no próprio 
homem, que engendra o mistério partindo da linguagem e de tudo 
aquilo que a ela se filia, como o pensamento, a memória, a arte, a 
religião, a filosofia, etc. “Quem está ao sol e fecha os olhos, / Co-
meça a não saber o que é o sol” (PESSOA, 2008, p. 34), portanto, 
como defende Caeiro, para chegar à verdade essencial das coisas é 
necessário desnudar-se. Para chegar efetivamente ao experimento 
puro das coisas proposto por Alberto Caeiro, o homem teria que 
inserir-se em um estado de despojamento total da linguagem, teria 
que estar fora dos limites da realidade fundada pela linguagem: 

O homem que pensou cometeu o primeiro pecado, provo-
cando a cisão entre ele e as coisas. [...] A cisão nasce no ins-
tante em que o homem se concebe como entidade autônoma 
em relação ao mundo, provocando a separação entre a alma 
e o corpo, o interior e o exterior, o ser e a Natureza, privile-
giando o logos sobre os sentidos. O pensar institui a cisão e, ao 
mesmo tempo, colabora para que ela se mantenha. (GOMES, 
1987, p. 13)

Pregando a supressão da vivência instrumentalizada pela lin-
guagem e pelo racionalismo em favor da vivência sensível, Caeiro 
propõe o retorno à vivência primordial das coisas e do mundo, 
forma de vida que se contrapõe à do homem cultural e civilizado, 
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e que é buscada na referência mítica do homem que antecede a 
História. No ensaio intitulado “Sobre a linguagem em geral e so-
bre a linguagem do homem”, Walter Benjamin (2011) assinala que 
a relação do homem que habita o tempo mítico dos primórdios 
com o ambiente em que está inserido e com as coisas que o cercam 
é marcada pela linguagem adâmica. Tal relação apresentaria uma 
condição de privilégio se comparada à linguagem funcional utili-
zada pelo homem que se insere no percurso da História. A lingua-
gem adâmica se caracterizaria pela apreensão e transmissão total 
do ser das coisas pelo nome, já a linguagem funcional se delimita à 
substituição mediata das coisas por signos.   

Caeiro expõe em versos: “Sinto um cajado nas mãos / E vejo 
um recorte de mim / No cimo dum outeiro, / Olhando para o 
meu rebanho e vendo as minhas ideias”; “Os meus pensamentos 
são contentes. / Só tenho pena de saber que eles são contentes, / 
Porque, se o não soubesse, / Em vez de serem contentes e tristes, 
/ Seriam alegres e contentes.”; “Pensar incomoda [...]” (PESSOA, 
2008, p. 31-33). Notamos, aí, a presença de um eu altamente cons-
ciente que se assiste viver e que se pensa, projetando uma con-
comitância entre viver, pensar e poetizar. Se Caeiro é um eu que 
flagra a si mesmo no processo de experimentação do mundo, um 
eu que se pensa e que faz poesia a partir do experimento das coisas 
e do pensamento, e mais, se é a reflexão sobre a questão mesma do 
experimento sensível do mundo que move sua poesia, não poderia 
realizar ele mesmo a façanha de tocar a essência verdadeira das 
coisas. Pelo menos não de maneira integral. 

O ideal de vivência plena das coisas defendido pelo heterôni-
mo-pastor implica um eu que não tenha a consciência de que vive 
as coisas em si mesmas. Sua proposição idealiza um eu completa-
mente inábil no uso da linguagem funcional, um eu situado para 
fora dos limites da História e insubordinado aos ditames do tempo 
convencionado. Mesmo sendo uma figura ficcional composta por 
Fernando Pessoa, Caeiro mostra-se uma unidade situada no tempo 
e no espaço, uma unidade que tem o registro de sua poesia em 
primeira pessoa e que engendra forte reflexão filosófica. A poesia 
de Caeiro tece uma dicotomia fundamental: apesar de pregar a 
vivência plena das coisas em si mesmas, para além da linguagem 
e do pensamento, é só pelo pensamento que se pode chegar a tal 
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concepção, e só pela linguagem que a comunicação dessa concep-
ção pode acontecer. A poesia de Caeiro constitui-se, precisamente, 
como pensamento articulado de forma poética.  

Tendo em vista a poesia de Caeiro e as concepções que ela ar-
ticula, destacamos d’O guardador de águas a presença de Bernardo da 
Mata, uma espécie de personagem que aparece na obra de Manoel 
de Barros e, especialmente, nesse livro. A menção a Bernardo da 
Mata, seja ela explícita ou implícita, aparece em muitos dos poe-
mas que compõem O guardador de águas, principalmente na primeira 
parte, homônima ao livro. 

Bernardo da Mata constitui para Manoel de Barros, e constitui-
-se por Manoel de Barros, um ideal de contato pleno com as coisas 
e de vivência íntima com o mundo, com a natureza. Bernardo da 
Mata configura-se como uma espécie de alter ego do poeta. Com re-
lação a esse aspecto, merece consideração o fato de que os nomes 
Manoel de Barros e Bernardo da Mata têm as mesmas iniciais, só 
que invertidas, como se espelhadas: MB e BM, respectivamente. 

A construção desse objeto poético que é Bernardo da Mata 
pode ser pensada a partir de uma apropriação efetuada por Barros 
da concepção defendida por Caeiro. Isto é, tomando como base as 
ideias presentes em Caeiro, Manoel de Barros constrói uma per-
sonagem poética que plasma o ideal que, dentro do universo do 
heterônimo de Fernando Pessoa, é tecido de forma argumentativa. 

Assim como sugere o próprio nome, Bernardo da Mata pra-
ticamente pertence à natureza, faz mais parte da realidade poéti-
ca dos elementos pantaneiros de Barros do que do mundo dos 
homens e da realidade da civilização. Bernardo comunica-se com 
a natureza e mantém um contato pleno com tudo o que com-
põe o espaço poético construído por Manoel de Barros. Bernardo 
mantém com as coisas uma relação íntima que não se baseia na 
linguagem funcional, que não é determinada pelo signo, pela con-
ceituação científica, pelo pragmatismo, enfim. Antes, a relação de 
Bernardo com as coisas realiza-se por meio do contato sensorial: 
Bernardo é capaz de tocar o íntimo das coisas. Esse ideal remete 
ao tempo mítico dos primórdios, à origem.  

O texto transcrito em seguida, o poema “II” da primeira parte 
d’O guardador de águas, homônima ao livro, fala mais acerca de Ber-
nardo da Mata:
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Esse é Bernardo. Bernardo da Mata. Apresento. 
Ele faz encurtamento de águas. 
Apanha um pouco de rio com as mãos e espreme nos vidros 
Até que as águas se ajoelhem 
Do tamanho de uma lagarta nos vidros.
No falar com as águas rãs o exercitam. 
Tentou encolher o horizonte 
No olho de um inseto - e obteve! 
Prende o silêncio com fivela. 
Até os caranguejos querem ele para chão. 
Viu as formigas carreando na estrada duas pernas de ocaso 
para dentro de um oco... E deixou. 
Essas formigas pensavam em seu olho. 
É homem percorrido de existências. 
Estão favoráveis a ele os camaleões. 
Espraiado na tarde − 
Como a foz de um rio − Bernardo se inventa... 
Lugarejos cobertos de limo o imitam. 
Passarinhos aveludam seus cantos quando o vêem. (BAR-
ROS, 2009, p. 10) 

A relação íntima com a natureza de que Bernardo da Mata 
desfruta pode ser observada em: “No falar com as águas rãs o 
exercitam”, “Até os caranguejos querem ele para chão”, “formigas 
pensavam em seu olho”, “Estão favoráveis a ele os camaleões”, 
“Lugarejos cobertos de limo o imitam”, “Passarinhos aveludam 
seus cantos quando o veem”. Essa relação de comunhão que Ber-
nardo da Mata tem com os elementos da natureza lembra a relação 
idealizada por Alberto Caeiro em seus versos, visto que Bernardo 
mantém com o ambiente que o cerca uma concordância de iden-
tidade, e usufrui de uma capacidade natural de vivenciar as coisas 
fora do âmbito da linguagem, da ciência, da lógica, da religião, etc. 

Temos, nesse sentido, uma diferença marcante entre a ligação 
que Caeiro e Bernardo têm com os espaços poéticos em que estão 
inseridos. No que se refere à relação de Alberto Caeiro com a 
natureza, destacamos que é ele quem se debruça sobre o espaço, é 
ele quem se dá a vivenciar aquilo que as coisas são em si mesmas, 
não havendo nenhum retorno da natureza além das sensações, da 
experiência sensorial que as coisas provocam nele, o que caracteri-
za uma relação unilateral, visto que as coisas estão e permanecem 
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fixas em seus lugares. Já a relação de Bernardo da Mata com a 
natureza pode ser considerada bilateral na medida em que os ele-
mentos naturais também se voltam para ele e “o exercitam”, “o 
querem para chão”, “o imitam”. 

Além disso, Bernardo realiza sobre os elementos naturais 
ações que modificam a condição primeira desses elementos. O su-
jeito lírico faz, no poema, a apresentação de Bernardo, e ao longo 
dos versos vai elencando ações que Bernardo efetua em relação às 
coisas que compõem o espaço em que está inserido. A primeira 
ação destacada é o “encurtamento de águas”. Segundo a voz po-
ética que conduz o poema, Bernardo “Apanha um pouco de rio 
com as mãos e espreme nos vidros / Até que as águas se ajoelhem 
/ Do tamanho de uma lagarta nos vidros.” Vemos, nesse exercício, 
um processo de escolha e combinação, já que Bernardo, delibe-
radamente, pega do rio um pouco de água e a espreme contra o 
vidro, até que tome um formato outro, pré-formulado: o formato 
de uma lagarta. 

Conforme nosso ponto de vista, fica aí estabelecida uma ana-
logia com o trabalho do poeta, haja vista o esforço consciente de 
Bernardo por dar ao pouco de água informe apanhado no rio uma 
nova forma. Dentro dessa perspectiva, lemos o rio como a lingua-
gem funcional, o lugar de onde o poeta apanha com as mãos um 
pouco de matéria bruta em ponto de flexão total e o transforma 
em outra coisa, em imagem, em linguagem poética. No rio, a água 
é simplesmente água, fluido que corre livre e largo, sem forma, 
mas que encerra em sua natureza líquida a potencialidade de tomar 
a forma do recipiente em que se aloja. Sendo assim, pelo esforço 
consciente de elaboração do poeta, a água, “encurtada”, “desliza 
lagarta contra os vidros”. Maleável e escorregadia, a água não se 
deixa enclausurar em uma forma fixa, adquirindo sempre os con-
tornos de cada mão que lhe toma.      

Caeiro é um eu que se sabe, que pensa, que se pensa, e que 
poetiza. Quanto a Bernardo, é um eu poetizado por uma outra 
voz, por um outro eu que detém o conhecimento e que pensa, 
criticamente. A relação de Bernardo da Mata com o espaço que o 
cerca é tão natural que ele não pensa sobre ela. A princípio, a posi-
ção de Alberto Caeiro pode causar a impressão de negação da arte 
e da própria poesia, mas é, na verdade, uma afirmação do lirismo. 
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Ao negar o mistério no âmbito das coisas em si mesmas, Caeiro o 
coloca no âmbito do ser humano: por haver quem pense no mis-
tério das coisas é que existe poesia. A transformação da projeção 
subjetiva sobre as coisas em linguagem poética – exercício que 
promove a tradução estética das coisas, ou, em outros termos, um 
duplo estético delas – é o que define a tônica da composição lírica. 
Segundo a concepção de Theodor Adorno (2003), aquilo que a 
poesia comunica é experiência individual tornada universal pelo 
trabalho de elaboração poética, como podemos notar na afirma-
ção que segue:

[...] o teor (Gehalt) de um poema não é a mera expressão de 
emoções e experiências individuais. Pelo contrário, estas só 
se tornam artísticas quando, justamente em virtude da espe-
cificação que adquirem ao ganhar forma estética, conquistam 
sua participação no universal. Não que aquilo que o poema 
lírico exprime tenha de ser imediatamente aquilo que todos 
vivenciam. Sua universalidade não é volonté de tous, não é a 
da mera comunicação daquilo que os outros simplesmente 
não são capazes de comunicar. Ao contrário, o mergulho no 
individuado eleva o poema lírico ao universal por tornar ma-
nifesto algo de não distorcido, de não captado, de ainda não 
subsumido, anunciando desse modo, por antecipação, [...] o 
universal humano. (p. 66)  

Para finalizar, realçamos que a poesia de Alberto Caeiro arti-
cula poeticamente uma forte reflexão filosófica, engendrando uma 
cosmovisão e um pensar sobre a própria linguagem. No que se 
refere a O guardador de águas, Manoel de Barros constrói um espaço 
figurativo fundamentado nas ideias de Caeiro; um espaço poético 
autônomo, mas que se permite ser reconhecido como parte in-
tegrante do universo poético barrosiano. Podemos apreender as 
ideias de Caeiro como fundamento da construção do livro de Bar-
ros, especialmente, pela figura de Bernardo da Mata, que plasma 
um ideal de vivência plena das coisas, dos elementos que com-
põem a natureza.  
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METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
UMA ABORDAGEM DIFERENCIADA NO ENSINO 

DA LITERATURA

Tailani Azevedo Taverna1

Mayara Cristina Pereira2

INTRODUÇÃO

Viemos por meio deste trabalho, analisar as características atu-
ais no ensino de Literatura e desenvolver de forma argumentativa 
outro método de ensino. 

O propósito da Literatura no ensino obrigatório é propor-
cionar cultura aos alunos para que tenham maior bagagem para 
posicionar-se diante de sua e/ou outras culturas com uma visão 
crítica sobre arte, sociedade e cultura. Logo, precisa-se avaliar o 
processo educacional uma vez que no aluno não é despertado o 
interesse pela leitura, deixando sua interpretação e análise não de-
senvolvidas.

Uma maneira de incentivar o aluno para a disciplina seria o 
método utilizado pelas “avós” que para manter os netos quietos, 
entreter e ensinar usavam a “arte de contar história”. Segundo 
Cascudo: “Ao lado da Literatura, do pensamento intelectual letra-
do, correm as águas paralelas, solitárias e poderosas, da memória 
e da imaginação popular” (CASCUDO, 2002, p. 12). Ao instigar 
essa visão no aluno para que desenvolva a “contação de histórias 
literárias”, simpatizando com estas, antes de aprender, analisar e 
assimilar toda a bagagem cultural que o texto literário proporciona 
facilita-se o aprendizado pelo conhecimento prévio do aluno.

O parecer de Sisto comprova que isso é possível, visto que:

 A Literatura é só mais uma forma de observar a rea-
1 Graduando em Letras pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada. Mogi Guaçu 
– SP.
2 Graduando em Letras pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada. Mogi Guaçu 
– SP.
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lidade. Mas o contador de histórias tem compromis-
so com a Literatura, com a arte e consigo mesmo. Sua 
função é também impregnar o outro com a história, de 
história, com sua história, somada à que ele, ouvinte, 
cria, no momento em que ouve o contador. (SISTO, 
2012, p. 152)

Através de pesquisas foi possível observar o ensino de Litera-
tura nas escolas públicas e desenvolver a metodologia da arte de 
contar histórias para instigar o aluno a apossar-se da arte literária 
como seu contexto habitual.

Quando se tem um profundo conhecimento do real signifi-
cado da educação, do aprendizado significativo do aluno, leva-se 
em consideração seu contexto social, o grupo a que pertence e 
seu individual. Sendo assim, a leitura de grandes obras literárias 
produz na vida desse aluno uma relação entre a língua, a linguagem 
e a realidade.

Os educadores devem sair da “neutralidade educacional”, o 
comodismo que muitas vezes chega com o tempo, assim como 
o mundo muda a cada ano que passa, mudam-se os indivíduos, 
as estratégias precisam acompanhar essas evoluções. Com essa 
metodologia espera-se que os alunos sejam cativados e levados 
para o Universo da Literatura, e ali se permitam viverem novas 
experiências, desenvolvendo o gosto pela leitura e construindo sua 
percepção crítica.

O Presente trabalho é dividido nos seguintes temas:
1. Aprendendo a ler
2. Metodologias Atuais
3. A Arte de Contar Histórias
4. Argumentações

1. APRENDENDO A LER:

A importância do ato de ler é defendida por Paulo Freire visto 
que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 
1985, p. 11) a criança entende as histórias contadas no âmbito fa-
miliar sem precisar vê-las escritas. Após a alfabetização é possível 
transmitir as mesmas histórias de forma escrita para divulgá-las 
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mais, por carta a familiares, por exemplo, não sendo necessária 
a reunião de família para conhecer novas histórias. A tecnologia 
facilita esse encontro através de redes sociais onde famílias distan-
tes se aproximam e descobrem novos relatos. A escola também 
leva ao aluno outras vivências, facilitando o entendimento através 
da associação com suas vivências anteriores que aproximam os 
clássicos de seu cotidiano. Assim “a compreensão do texto a ser 
alcançado pela leitura crítica implica a percepção das relações entre 
o texto e o contexto” (FREIRE, 1985, p. 12).

Ao aproximar uma obra clássica com a realidade do aluno, des-
perta-se nele a visão crítica da análise esperada. Freire reforça que 
o papel do professor é de facilitador: “como aluno do chamado 
curso ginasial, me experimentei na percepção crítica dos textos 
que lia em classe, com a colaboração, até hoje recordada, do meu 
então professor de Língua Portuguesa” (FREIRE, 1985, p. 17). 

Essa aproximação foi possível, pois sua alfabetização deu-se 
através da leitura de seu mundo particular. “Fui alfabetizado no 
chão do quintal de casa, à sombra das mangueiras, com palavras 
do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi 
meu quadro negro; gravetos, o meu giz” (FREIRE, 1985, p. 16).

É possível ao professor contar uma obra clássica através da 
linguagem do aluno, e depois que este está familiarizado com a 
obra, seja capaz de ler seu estilo, gênero e analisá-la criticamente, 
desde que a base seja sólida. “Esta montagem não pode ser feita 
pelo educador para ou sobre o alfabetizando” (FREIRE, 1985, p. 
22) e sim com o educando, “não apenas fale a elas ou sobre elas, 
mas as ouça, para poder falar com elas” (FREIRE, 1985, p. 36).  A 
linguagem deve “vir do universo vocabular dos grupos populares, 
expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas inquie-
tações, as suas reivindicações, os seus sonhos” (FREIRE, 1985, p. 
22) para que haja integração entre o que se sabe e o que se apren-
de, “não importa se de escolas primárias ou universitárias; quem 
ouve o eco, apenas, de suas próprias palavras, [entra] numa espécie 
de narcisismo oral” (FREIRE, 1985, p. 31) donde não é possível 
absorver novos conhecimentos, adquirir novas experiências nem 
encarar criticamente os problemas que surgirem.

“Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, 
sem curiosidade; se desistimos da leitura quando encontramos a 
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primeira dificuldade” (FREIRE, 1985, p. 67).  Essa citação do Se-
gundo Caderno de Cultura Popular usado em São Tomé e Príncipe para 
alfabetização deve ser levado em todos os anos seguintes, pois a 
importância da leitura é diferente para cada aluno, pois cada um 
tem preferência por um gênero, um autor, por distintas caracterís-
ticas, mas quando motivados pelo professor, o educando é capaz 
de ler os mais distintos gêneros e compreendê-los, definindo para 
si qual a relevância dessa leitura em sua vida.

Na maioria das vezes não se consegue interpretar um texto 
devido à deficiência do ensino passado nas escolas públicas, o 
léxico é pouco explorado, e muitas vezes, o ensino é decadente. 
A maneira como os alunos adquirem o conhecimento talvez não 
seja suficiente para um grande entendimento e só percebe-se isso 
quando os alunos precisam colocar em prática o seu aprendizado.

Observa-se que há muitas barreiras na educação nos nossos 
dias, mas é possível enfrentá-las e ultrapassá-las. Freire deixa em 
seu livro uma amostra da capacidade que se possui para atingir um 
conhecimento mais amplo e profundo ao mesmo tempo.

Partindo desses princípios, o docente deve trabalhar com os 
alunos vários tipos de textos e indicar a leitura de grandes clássi-
cos, mas não deve perder de vista a leitura do mundo individual de 
cada um e sua criticidade.

Uma estratégia que instiga os alunos a fazerem sua própria 
leitura é trabalhar com debates em sala de aula, assim esses são 
auxiliados na interpretação dos textos. Ouvir a exposição de suas 
opiniões, ensinando como ler, mostrando algumas práticas de lei-
tura, deixando claro que não há uma receita, algo cem por cento 
correto, apenas uma finalidade; o objetivo, o que se pretende com 
a prática dessa leitura. 

Deve-se ter um compromisso ao proporcionar o ensino, se-
gundo Freire o aluno apreende o conteúdo ministrado pelo pro-
fessor de forma dinâmica e participativa. O docente deve priorizar 
a cultura popular e a linguagem utilizada pelos dos educandos, pois 
é através dessas que esses alunos irão ligar seu conhecimento pré-
vio com o novo recebido em sala de aula, unindo ao seu cotidiano, 
isso fará parte de sua leitura de mundo e despertará nele o interes-
se em aprender a ler e ler Literatura.

Apresenta-se aqui uma metodologia diferenciada e muito in-



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1621

teressante para os docentes, a fim de que se possa utilizar dessa 
didática proposta ou modificá-la de acordo com a necessidade na 
hora de sua atuação.

2. METODOLOGIAS ATUAIS:

Nos currículos atuais temos, no Ensino Fundamental, a disci-
plina de Língua Portuguesa, e a Literatura faz parte dela. Porém, 
persiste a tendência de se considerarem distintas a língua e a litera-
tura e de o texto literário ser utilizado em sala de aula apenas como 
pretexto para aulas de leitura, interpretação e estudos gramaticais. 
Ainda há forte tendência em considerar a gramática normativa e 
prescritiva como conteúdo central das aulas de língua e compreen-
der o ensino da literatura, quando objetivado, como o estudo para 
a caracterização de obras e autores.

No Ensino Médio, no entanto, embora continue fazendo parte 
da disciplina de Língua Portuguesa, a literatura possui autonomia 
de disciplina, como afirmam Ramos e Corso (2010, p. 29). Estudar 
a língua é também estudar literatura e vice-versa, pois o objeto do 
ensino de Língua Portuguesa e Literatura é a linguagem verbal (a 
palavra, o texto, a linguagem em uso) nas suas múltiplas formas de 
manifestação, incluindo a literária, nas diferentes esferas sociais.

O papel da escola na apreciação da arte das palavras dá-se se-
gundo Rosing porque:

[...] a literatura se concretiza sempre na escola através das ati-
vidades de leitura [...] e tem continuidade a partir da valoriza-
ção do livro, especialmente pelos professores, considerando-o 
como uma forma democrática de aquisição de conhecimento, 
paralelamente à sua valorização como forma de atendimento 
a interesse a necessidade pessoais. (ROSING, 1988, p. 11). 

Assim, para continuar o trabalho de alfabetização, espera-se 
que os alunos continuem a ler, porém obras mais eruditas com 
critérios de seleção dos textos literários bem delineados para inse-
rir cultura necessária no aluno. Pensamos que a cultura é acessada 
quando o aluno se identifica com o objeto de estudo, a exigência 
de tal leitura desestimula-o.
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Os professores também não têm motivação para ensinar a li-
teratura de outra forma a não ser empírica, em que, por meio de 
análises de obras conceituadas, tentam em vão convencer o aluno 
a lê-la. Apenas um leitor é capaz de formar outro leitor. Entretan-
to, existem vários estudos que desenvolveram métodos alternati-
vos que possibilitam o estudo facilitado e integrador para a aula 
de literatura.

O método comunicacional, dividido em quatro etapas, aproxi-
ma textos para o aluno e os leva a produzir. Na primeira etapa, o 
aluno tem contato com textos verbais e não verbais, trabalhando 
com textos múltiplos e diversificados; na segunda etapa há um 
jogo comunicativo, em que os alunos identificam os elementos co-
municativos; emissor, receptor, dificuldades do canal e do código 
empregado e demais características do texto utilizado; há então a 
percepção das funções linguísticas onde são comparados os dife-
rentes tipos de textos e suas diferentes funções de linguagem e a 
predominância de umas contra as outras; e por fim a produção de 
novos textos considerando funções do jogo comunicativo.

O método recepcional é trabalhado em três etapas; a primeira 
com a sondagem do horizonte de expectativas, com leituras próxi-
mas a realidade do aluno; na segunda fase há um questionamento 
desse horizonte com as novas proposições e sua eficácia comuni-
cativa; e a terceira etapa com a revisão do horizonte e ampliação 
das possibilidades culturais construindo o saber com a contribui-
ção do grupo.

Os métodos apresentados possuem a mesma falha onde o tex-
to literário é objeto analisado e não há encantamento que leva a 
análise automática. No método comunicacional, o aluno analisa 
diversos textos e diversas características, embora seja um método 
dinâmico, não é próxima à realidade do aluno, nem tão profundo 
que possibilite mergulhar em textos elaborados com destreza. No 
segundo método, há aproximação da literatura com a realidade do 
aluno e ampliação de seus horizontes, porém sem a análise pro-
funda das características necessárias para a compreensão total do 
texto. 

Nosso ponto de vista parte do pressuposto de que ao se en-
cantar com uma história, a análise das características, importância 
e relevância na bagagem cultural do aluno torna-se mais fácil a 
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compreensão, pois ele tem interesse em saber mais sobre o tema, 
sobre a obra, sobre o autor, e principalmente interesse sobre o que 
o professor deseja transmitir para agregar conhecimento à baga-
gem instrucional do aluno.

Segundo Marques, outra fonte de ineficiência na educação está 
no professor que foca na análise da obra e na aprendizagem me-
cânica “sem uma elaboração mais precisa do conceito de objeti-
vos educacionais em geral e dos objetivos comportamentais em 
particular” (MARQUES, 1976, p. 3). É preciso levar em conta 
que ensinar um aluno de cinco anos através de histórias é com-
pletamente diferente de contar a mesma história para um aluno 
de quinze anos, pois cada aluno tem um ritmo de aprendizagem e 
traz consigo diferentes conhecimentos prévios nos diversos mo-
mentos de aprendizagem.

Para facilitar uma aprendizagem significativa Marques desen-
volveu seis objetivos: Maturidade; Aprendizagem; Grupo; Planeja-
mento; Metodologia e Avaliação.

O processo de desenvolvimento apresenta como enfoque as-
pectos de maturidade, aprendizagem e interação de grupo. Esses 
conceitos ajudam o professor compreender de uma forma mais 
intensa o comportamento de seus alunos. 

A educação é um processo complexo, onde o indivíduo re-
constrói sua experiência e se adapta ao meio. A aprendizagem 
consiste em cada ato de adquirir algo novo quando o termo é 
tomado em sentido estrito. Por outro lado, o conjunto destes 
atos nas suas inter-relações e nos modos como afetam o su-
jeito e a realidade constitui a aprendizagem em sentido amplo. 
Nesta última acepção, a aprendizagem é uma das dimensões 
essenciais do próprio desenvolvimento da personalidade. 
(MARQUES, 1976, p. 41).

O professor deve primeiramente selecionar os objetivos de 
acordo com as prioridades e a viabilidade de execução. Ao selecio-
nar os objetivos, determina-se os resultados que pretende alcançar 
a partir do processo educacional (MARQUES, 1976, p. 116).
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3. A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS

O ato de ouvir e contar histórias está presente desde muito 
cedo na vida de todos os indivíduos e sem nenhuma dúvida é algo 
incrível. É fato o encantamento das crianças e adultos diante de 
uma história bem contada, seja ela real ou ficcional.

A arte de contar histórias é um ato milenar, marca uma época 
em que a oralidade era predominante, o conhecimento era passado 
de geração em geração através das histórias contadas de pai para 
filho. 

As histórias abrem diversas portas, caminhos de possibilidades 
vastas, aproximam pessoas pela semelhança de acontecimentos 
entre elas, desvendam mistérios, instigam a curiosidade, comparti-
lham aventuras, medos, angústias, dores, frustrações e nem sempre 
trazem finais felizes. 

Quando se reúne em torno de uma história, torna-se parte 
dela, uni-se ao seu narrador, assim é permitido compartilhar senti-
mentos, tornar-se mais sensível ao que está ao seu redor, divide-se 
não apenas um espaço, mas imagens, pensamentos e emoções.

Notam-se as muitas vantagens e a importância da “contação 
de histórias” em todos os lugares, espaços de educação formal 
e informal e que tem como objetivo desenvolver ou incentivar o 
gosto pela leitura. 

Sempre que quiser chamar a atenção de um grupo de alunos 
se deve mexer com os sentimentos e a imaginação dos mesmos, 
pode-se contar histórias para aproximar o livro do leitor. Na esco-
la podem-se contar histórias para abordar o ensino de Literatura, 
ou outras áreas de conhecimento, pois através das histórias é que 
o contexto vivido pelos alunos irá identificar-se com o assunto 
proposto e é nessa hora que se percebe o interesse maior pela aula.

As histórias são momentos de introspecção, reflexão, diferen-
tes opiniões, mistos de sentimentos e por isso é muito importante 
que os objetivos sejam claros na hora da contação. A subjetividade 
é uma grande aliada nessa hora e o contador de histórias precisa 
cativar, criar uma situação de aprendizagem, traçar seus objetivos e 
fazer um bom planejamento.

O local deve ser preparado para que o receptor esteja à von-
tade para ouvir a história, um lugar arejado e limpo para que o 
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indivíduo transporte-se para o mundo da história, essa é uma boa 
oportunidade para uma aula diferenciada, fora da sala de aula. As-
sim, a viagem ao cenário particular de cada aluno é alcançada a 
partir da voz do narrador, sua imaginação flui livremente.

Obviamente qualquer pessoa pode contar uma história desde 
que pelo menos tenha contato com a leitura, tenha uma boa dic-
ção, goste de improvisos, não tenha medo de arriscar e às vezes 
errar, tendo sempre em mente que suas palavras terão uma influ-
ência enorme na vida dos seus ouvintes. Por isso, deve-se tomar 
muito cuidado com aquilo que será dito, avaliando o seu público, 
pois mudanças significativas podem ocorrer tanto para crianças 
quanto para adultos.

As palavras tornam-se poderosas saindo dos lábios de um con-
tador de histórias, essa metodologia maravilhosa tem sido muito 
proveitosa principalmente para os docentes que se esforçam para 
fazer uma narrativa inesquecível. 

O docente deve se preparar, estudar o contexto em que a obra 
está inserida, a obra em si, as características do autor, escola literá-
ria, conhecer seu público alvo, acreditar naquilo que está contando, 
passar segurança e prazer nos seus relatos. É preciso ler muito, 
pesquisar e principalmente praticar, pois a cada história contada, 
o contador torna-se mais apropriado dela e consegue passar me-
lhor a ideia para os ouvintes. Cada professor irá criar o seu perfil, 
desenvolver o seu jeito de encantar seus alunos. Cada contador de 
história tem o poder de disseminar a leitura. 

Segundo Cascudo “O conto popular revela informação histó-
rica, etnográfica, sociológica, jurídica, social” (CASCUDO, 2002, 
p. 12)  diferindo-se da Literatura no modo de transmissão, leitura 
e oralidade. O conto 

Para todos nós é o primeiro leite intelectual. Os primeiros 
heróis, as primeiras cismas, os primeiros sonhos, os movi-
mentos de solidariedade, amor, ódio, compaixão vem com as 
histórias fabulosas ouvidas na infância. (CASCUDO, 2002, 
p. 12)  

A escola pretende aprimorar esses elementos para que o edu-
cando resolva conflitos internos e externos, convivendo em socie-
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dade com cultura para participar e habilidade para ser ativo nessa 
produção literária social que se espera dele.

Baseado na ideologia de Cascudo, vemos que é possível utilizar 
esse conhecimento prévio do aluno e fazer dele um trampolim, 
transpondo os conhecimentos anteriores do aluno, acrescentan-
do elementos desenvolvedores aprendidos a cada nova história. 
Num segundo momento, o aluno assimila o conhecimento novo 
analisando criticamente, tornando-se apto a absorver essa cultura 
como sua e ser um instrumento de transmissão para o próximo.

Dentro de toda família, há sempre histórias dos antepassados, 
de erros e acertos do passado, de exemplos de vitórias e derrotas 
no contexto atual e histórias desenvolvidas a partir do desejo de 
saber como será o futuro. É preciso que o aluno perceba que ele 
faz parte da história, que ele tem sua história e que desenvolve 
e transmite a história automaticamente, sem que lhe seja pedido 
permissão ou ajuda. Através dos textos literários, o aluno vislum-
bra um passado heroico, verdadeiro ou não, conhece a evolução 
do pensamento desde os primórdios da história até os momentos 
atuais, bem como seus costumes e contribuição cultural. 

O ensino da Literatura como forma de lazer cultural é um fa-
cilitador para a formação crítica do indivíduo, pois toda vez que 
aprende sem perceber que o faz, esse aprendizado cria raízes pro-
fundas com um alcance maior que a aula didática pode propor-
cionar.

Ouvir uma história narrada oralmente pode ser uma experi-
ência incrível [...]contar histórias é uma arte milenar; uma arte 
performativa, muito complexa; exige-nos competências lin-
guísticas e paralinguísticas; exige-nos sensibilidade exercitada 
e aprimorada; exige-nos uma destreza cênica (no sentido de 
colocarmo-nos espacialmente diante do outro; de conduzir 
conscientemente a mobilidade espacial, de atrair o foco de 
atenção para nós e, através de nós, para a história) (CISTO, 
2012, P. 147)

mesmas exigências que esperamos dos literatos para que vejamos 
além do que ele vê; além de como ele vê, além do porquê ele diz 
para que vejamos o que a palavra esconde e nesse mistério desco-
berto cresçamos internamente para evoluir tudo ao nosso redor.
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4. ARGUMENTAÇÕES

No princípio deste trabalho percebeu-se a dificuldade dos es-
tudantes, de todos os níveis de instrução, em entenderem a fina-
lidade do ensino de Literatura. Respondemos a essa questão com 
base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, pois a escola tem 
função de proporcionar acesso à cultura para o educando, e a Li-
teratura contribui para isso, uma vez que traz, de forma lúdica, a 
cultura através dos séculos, mostrando os costumes, ideais, com-
portamentos e aspirações da sociedade brasileira.

A aula cultural deveria envolver o aluno e instigá-lo a produzir 
cultura de alta qualidade. A contação de histórias presentes nos 
primórdios da existência continua a existir. Embora hoje seja mais 
raro, dentro das famílias há as narrações passadas de pai para filho 
e de mãe para filha, outras representadas em livros e no cinema. A 
escola, atendendo seu objetivo de ser mais um local para tal trans-
missão de narrativas pode trabalhar a partir desse ponto instigan-
do o aluno a apreciar a Literatura e posteriormente desenvolver a 
capacidade de produzi-la.

Ao observar o ensino literário nas escolas públicas, percebe-
-se que a metodologia utilizada não cativa os alunos. O professor 
seleciona um trecho de uma obra e ficar fazendo a análise em mo-
nólogo durante toda a aula não faz os alunos interessarem-se pela 
leitura e pela literatura.

Transformando em metodologia a “Arte da Vovó”, esta pode 
ser trabalhada na escola para que o aluno inspire-se e participe 
dessa arte. Pois um aluno apto a recontar histórias ouvidas é apto 
também a inventar histórias, seja para encantar os ouvintes, seja 
para despertar no ouvinte a crítica social, seja para observar o con-
texto atual para transmitir às gerações futuras para que possam 
analisar nossos dias.
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DA METÁFORA AO SILÊNCIO DO MUNDO NA 
POESIA DE MANUEL ANTÓNIO PINA

Thiago Bittencourt de Queiroz1

No poema intitulado “Aos meus livros”, de Manuel António 
Pina, o poeta enuncia que “a questão da poesia não é a metáfora 
mas outra”. Mas qual seria essa questão outra? Por que a metáfo-
ra não se impõe como um processo de maior importância nessa 
poesia?

Um bancário calculava 
que tínheis curto saldo
de metáforas; e feitas as contas
(porque os tempos iam para contas
a questão era outra e ainda menos numerosa (PINA, 2012, 
p. 174)

O curto saldo de metáforas do poeta não faz sua poesia me-
nor, ou menos poética. A metáfora entendida no seu sentido mais 
escolar: a ideia de um símile sem o elemento de ligação ou de um 
sentido distinto do literal, um sentido figurado a ser descoberto; 
nada tem a ver com a poesia de Pina. Se há metáforas ali, é preciso 
revistar o conceito do termo.

Em Donald Davidson e Sousa Dias encontramos novas abor-
dagens para se reconsiderar o processo metafórico e, por conse-
guinte, uma abertura para se pensar o trabalho poético.

Donald Davidson (1992) parte da tese de que a metáfora é o 
seu significado literal, não existe sentido figurado ou metafórico a 
ser compreendido a partir dela. Opondo-se ao dualismo sentido 
literal x sentido metafórico (ou figurado) já bastante sedimentado 
por críticos e teóricos como William Empson, I.A. Richards e Max 
Black, Davidson propõe a imparafraseabilidade da metáfora. Ela 
não tem lugar fixo num jogo de linguagem, quando se torna “do-
mesticada” (adquire um sentido cristalizado dentro da linguagem), 
já não é mais metáfora. Cessar de ser metáfora significa tornar-se 
1 Mestre em Letras pela Universidade Federal do Paraná (USP). Doutorando em 
literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). 
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metáfora morta, expressão buscada em Nietzsche no texto Sobre 
Verdade e Mentira no Sentido Extra Moral. Em Davidson, todos os 
dualismos em relação à metáfora esvaem-se em favor de uma visão 
holística.

No entanto, dizer que a metáfora só tem como sentido apreen-
sível a sua literalidade e que é impossível parafraseá-la sem reduzir 
seu impacto, não significa atestar um conteúdo cognitivo total-
mente vazio. Ao contrário, as metáforas não possuem sentido cog-
nitivo em si, mas “são responsáveis por muitas cognições” (ROR-
TY, p. 224). Tais cognições derivam do atestamento, por Donald 
Davidson (1992, p. 35), da metáfora como “trabalho de sonho 
da linguagem”. Um esforço criativo que depende de quem cria e 
quem interpreta. Assim, sendo um ato de imaginação, ela não está 
submetida a regras fixas e estimula diferentes analogias interpre-
tativas: “uma metáfora nos faz notar certa semelhança, frequente-
mente uma semelhança nova ou surpreendente entre duas ou mais 
coisas.” (DAVIDSON, 1992, p. 37). 

Tais cognições, entretanto, não implicam em uma descoberta 
de um sentido prefixado, pois como já intuía Nabokov: “Nós fa-
lamos de uma coisa ser como outra coisa quando na realidade an-
siamos por descrever algo que é inigualável neste mundo” (2007, 
p.174). O uso da metáfora (a metáfora viva) é buscar um sentido 
para além da linguagem para “algo que é inigualável neste mun-
do”. Deste modo, e para Davidson, é impossível compreender a 
metáfora a partir de um significado especial, um sentido figurado 
possível de ser apreendido:

Não adianta explicar como as palavras funcionam na metá-
fora para postular significados metafóricos ou figurativos, ou 
tipos especiais de verdade poética ou metafórica. Tais ideias 
não explicam a metáfora, a metáfora as explica. Quando com-
preendemos uma metáfora, podemos chamar o que compre-
endemos de “verdade metafórica” e (até certo ponto) dizer 
qual é a “verdade metafórica”. Mas simplesmente alojar esse 
significado na metáfora é como explicar por que uma pílula 
faz você dormir dizendo que ela tem poder soporífero. (DA-
VIDSON, 1992, pp. 36-37). 

Como indicamos, a transparência da metáfora em um sentido 
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figurado decreta seu fim, transforma-a em metáfora morta: “de-
pois de desgastado o frescor da metáfora, temos a linguagem clara, 
literal, transparente – o tipo de linguagem atribuído não a nenhu-
ma pessoa em particular, mas ao ‘senso comum’ (RORTY, 2007, p. 
253). Nada mais oposto ao que pretende a poesia de Manuel An-
tónio Pina. A literalidade, a total transparência das palavras, essa 
universel reportage da qual fala Mallarmé, é o contrário da poesia. Em 
Pina ela tem a ver com um sentido de fim:

De súbito extinguiu-se qualquer coisa
soltou-se qualquer peça de uma máquina incompreensível
de que dependia, afinal, a minha vida;
tornou-se tudo demasiadamente literal (PINA, 2012, p. 286). 

O literal é associado à morte, ao fim da possibilidade da poesia, 
se está tudo dito, transparante, não há espaço para o poema, para 
o que Pina afere como “aquilo que, do mundo, em nós, nós não 
compreendemos bem” (2016, p. 35). É contra esse fim literal, o 
“significado metafórico” revelado, que se coloca Sousa Dias no 
livro O que é Poesia?. 

Primeiramente, é preciso entender de qual concepção de me-
táfora Sousa Dias parte. Ele entende a metáfora, ou melhor o que 
a metáfora significa, da maneira mais corrente e tradicional: uma 
substituição binária de termos, um sentido figurado que se dis-
tingue e entra no lugar de um sentido “original” ou literal. Deste 
modo, o que incomoda Sousa Dias em relação à metáfora é a ideia 
corrente de que é possível parafraseá-la, de que a metáfora carrega 
uma mensagem exprimível fora dela. Assim, a metáfora só existiria 
dentro de um sistema de oposições sobreponíveis como dentro e 
fora, próprio e impróprio, literal e figurado, exato e inexato. Tal 
feita, remeteria a uma perda do poder imagético da grande poesia:

A poesia é anti-metáfora. Não há metáforas, ou antes, não 
há primado da metáfora, regime metafórico de imagens, na 
grande poesia moderna, nessa poesia que encontrou precisa-
mente na imagem, no poder não linguístico ou não lingual da 
imagem verbal, uma função, uma razão de ser. (DIAS, 2014, 
p. 49).
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Em lugar da metáfora, o pensador português propõe o além-
-metáfora ou a metamorfose, uma espécie de “percepção alucina-
da sem referência na percepção óptica natural” (2014, pp. 51-52). 
De maneira similar ao que Octavio Paz constata quando diz que 
“o sentido do poema é o próprio poema” e que “as imagens são 
irredutíveis a qualquer explicação e interpretação” (2012, p. 134), 
Dias assevera o poder único do além-metáfora:

A operação poética não é a metáfora mas a metamorfose: 
um determinado tratamento da linguagem, exercido sobre a 
língua do poema, que a transforma, de matéria significante, 
num puro material de extraordinárias imagens-percepções 
assignificantes, sem significado ou sentido fora da linguagem 
poética (2014, p. 55).

No entanto, mesmo quando opera por metáforas a poesia 
pode abrir para essa metamorfose, para esse conjunto de imagens-
-percepções só possíveis dentro da linguagem poética. 

Peguemos um exemplo de Manuel António Pina, na coletâ-
nea de poemas intitulada Os livros, de 2003. Os versos: “o seu 
olhar é um animal abandonado/ e cego vagueando na infância” 
(2012, p. 292) são o único exemplo de metáfora em todo o livro2. 
Diferentemente do sentido comum do metafórico, esses versos 
não carregam apenas uma ideia de substituição de termos, algo 
parafraseável que remete a um sentido exato. Eles constituem uma 
abertura para uma ontologia da imagem, sua presença, a partir da 
linguagem, em algo “sem referência na percepção óptica natural”. 
Sem dúvida que o sentido literal deve ser levado em consideração, 
o sentido que as palavras carregam no discurso comum é o único 
acessível. No entanto, o poema não nos diz o literal (ele é desarti-
culado), nem algo oculto como sentido metafórico. O que temos 
é esse sentido inexato, o imparafraseável. Ou, para citar outro po-
ema da mesma coletânea: “o que o livro diz é não dito/ como 
uma paisagem entrando pela janela de um quarto vazio” (PINA, 
2012, p. 299). É o poder do indizível que a poesia de Pina almeja 
incessantemente. Mesmo quando usa a metáfora, o poeta de Atro-
pelamento e fuga busca um sentido literal anexacto, que se traça ou só 
2 Estamos pensando aqui no sentido estrito do termo, sem levar em conta processos 
ditos metafóricos como, por exemplo, a personificação.
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faz sentido fora “quer de todo sentido próprio (prosaico) quer de 
todo sentido metafórico” (DIAS, 2014, p. 55).

Sintetizando, não propomos uma questão de nomenclatura, 
mas de concepções. Podemos continuar chamando de metáfora 
como Davidson e entender o processo de uma maneira não du-
alista, ou propormos um abandono ao termo (Sousa Dias) para 
se pensar a imagem poética; que desembocaremos em uma outra 
problemática. Ao nos opormos ao sentido corrente da metáfora, a 
partir do diálogo com Davidson e Sousa Dias, buscamos (para vol-
tarmos ao poema com que iniciamos nosso texto) a “outra ques-
tão” que enuncia o poema de Manuel António Pina. A lógica ban-
cária, mercadológica, que conta o “curto saldo de metáforas”, se 
esvanece em algo “menos numeroso”, mas mais importante para 
poesia do autor. A discussão da metáfora, tal como temos enca-
minhado aqui, leva a pensar as problemáticas (todas relacionadas 
entre si) da impossibilidade de transparência da linguagem, o em-
bate entre a palavra e o mundo e a questão do silêncio da poesia. 

A poesia de Pina busca incessantemente romper os limites da 
linguagem, atingir a ontologia da imagem da qual nos fala Sousa 
Dias. Nas palavras do próprio autor é “o inefável que fala, ou tenta 
desesperadamente falar, na poesia; pelo menos na minha” (2016, 
p. 54). Contudo, tal propósito não se dá de maneira amena, surge 
de um embate entre a palavra e o mundo e a consciência de que a 
linguagem não representa a realidade, mas a constrói. 

Pina rejeita a ideia da linguagem como espelho da realidade. 
Para ele “as palavras não são aquele mágico cristal, evocado por 
Eugénio de Andrade, que reflectem o mundo ou o condensam. 
As palavras são apenas a ilusão de serem esse espelho nosso, ou 
do mundo, que apenas existe como ilusão” (LOURENÇO, 2012, 
p. 103). A linguagem como um medium que produz um reflexo da 
realidade não é suficiente para se pensar a experiência poética (e 
mesmo filosófica) já que, para seguirmos a lição do famoso verso 
de Herberto Helder, “E de tudo os espelhos são a invenção mais 
impura” (2015, p.11). Como que diante do escudo de Perseu, a 
imagem refletida perde seu poder. Em outras palavras, a linguagem 
não é simplesmente referencialidade, vai muito além disso. 

A partir desse dado, a poesia de Manuel António Pina nos 
apresenta abstrações que se tornam aporias e surgem em versos 
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como: “o lado de fora do lado de fora”, “são feitas de palavras as 
palavras”, “como poderei não saber o que não sei”, “só me faltas 
tu para me faltar tudo”. Tais aporias vão ganhando relevo até se 
tornar uma angústia e perplexidade diante do mundo:

Ludwig W. em 1951

As palavras (o tempo e os livros que 
foram precisos para aqui chegar,
ao sítio do primeiro poema!)
são apenas seres deste mundo,
insubstanciais seres, incapazes também eles de compreender.
falando desamparadamente diante do mundo.
As palavras não chegam,
a palavra azul não chega,
a palavra dor não chega.
Como falaremos com tantas palavras? Com que palavras e 
sem que palavras?

E, no entanto, é a sua volta
que se articula, balbuciante,
o enigma do mundo.
Não temos mais nada, e com tão pouco
havemos de amar e de ser amados,
e dos nos conformar à vida e à morte,
e ao desespero, e à alegria,
havemos de comer e de vestir,
e de saber e de não saber,
e até o silêncio, se é possível o silêncio,
havemos de, penosamente, com as nossas palavras construí-
-lo (PINA, 2012, p. 232). 

A partir da leitura do poema, somos impelidos a pensar no 
tão citado e repetido aforismo de Wittgenstein (a obra do filósofo 
vem à tona pelo jogo entre o nome e a data presentes no título do 
poema), contida em seu Tractatus: “Os limites da minha linguagem 
denotam os limites de meu mundo” (1968. p. 111). O poeta reflete 
sobre a insuficiência da linguagem para descrever o mundo e si 
mesmo: “as palavras não chegam/ a palavra azul não chega”. En-
tretanto, a linguagem é sua única ferramenta para tentar entender o 
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“enigma do mundo”. A ambivalência entre a potência da palavra e 
a insuficiência da linguagem, que aparece diversas vezes, como no 
verso “Com que palavras e sem que palavras?”, é um mote que se 
repete em diferentes poemas e anima a poética de MAP. 

Temos, então, através da indagação sobre a palavra e o mundo, 
a tomada de consciência da contingência da linguagem, de como 
“nunca seremos capazes de sair da linguagem, nunca seremos ca-
pazes de apreender a realidade não mediada por uma descrição 
linguística” (RORTY, 2000, p. 48). “O que é feito de nós senão/ as 
palavras que nos fazem?” (2012, p. 12) indaga-se o poeta em outro 
texto. Ou partindo de um famoso poema de Sá de Miranda: “caem 
co’a calma as palavras/que sustentam o mundo” (2012, p. 282).

Para usarmos um dos jogos tautológicos de Pina: “as palavras 
são feitas de palavras”. Ou para falarmos com Derrida “Il n’y a pas 
de hors-texte”, isto é, nossas descrições sobre o mundo são frutos 
da relação de signos entre outros signos e não algo para além da 
linguagem. 

Seguindo esses exemplos, podemos situar as reflexões da poe-
sia de Pina sobre a linguagem como antirepresentacionista. O po-
eta desconfia da possibilidade da linguagem representar as “coisas 
como são”, para conceber a linguagem como um conjunto de prá-
ticas sociais. O significado de uma palavra não é a sua representa-
ção, mas o seu uso dentro dos jogos de linguagem. 

Podemos encontrar um exemplo da desconfiança em relação 
à visão representacionista da linguagem no poema “Uma casa”, 
incluído no livro Como se desenha uma casa, de 2011. Nele, o poeta 
aponta para a questão das palavras e as coisas: “a porta está fecha-
da na palavra porta/ para sempre/ O azul é uma refração na boca, 
nunca o tocarás” (2012, p. 354). A palavra “porta” ou “azul” não 
representam um dado objeto real, são segmentos da linguagem 
- “uma refração na boca”. Temos nesse poema uma abordagem 
antiessencialista que corrobora a ideia rortyana de que “o modo 
como uma coisa é em si própria não existe, sob qualquer descrição, 
para além de qualquer uso que o ser humano lhe queira dar” (2007, 
p. 19-20). A poesia de Pina não busca encontrar a “essência das 
coisas”, o “mistério por trás das palavras”, mas colocar em xeque 
a existência ou importância de tais noções. 

Deste modo, o que fazer diante dessa aporia entre a palavra e 
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o mundo? Ou, como formula Pedro Eiras sobre a poesia de Pina, 
“o que é a linguagem senão este distanciamento ou incoincidência 
que não permite seccionar seguramente o mundo?” (2007, p. 176). 
A resposta parece advir do silêncio. Esse “silêncio que é, na língua, 
abertura ao sentido e sentido aberto” (PINA, 2016, p.12), já que na 
sua poesia “pouco mais é dado do que dizer o silêncio do mundo 
(2016, p. 11).

Essa abertura do silêncio é a busca pelo inefável, a instauração 
de uma ontologia da imagem, em que a palavra poética não repre-
senta o mundo, mas cria seus próprios domínios. A não transpa-
rência das palavras, que discutimos em relação à metáfora, é o cer-
ne da poesia segundo Pina. A intransparência em poesia é “o seu 
poder superior: um dizer que diz o indizível enquanto indizível” 
(DIAS, 2012, p. 43). A língua, se fosse pura referencialidade, espe-
lho do mundo, seria totalmente, transparente, “demasiadamente 
literal” (PINA, 2012, p. 286). E estando o poeta nos antípodas 
dessa concepção de linguagem, resta-lhe a busca pelo inefável, em 
que “é preciso voltar à linguagem para ver como a imagem pode 
dizer o que a linguagem, por natureza, parece incapaz de dizer” 
(PAZ, 2012, p. 111). O ceticismo linguístico do poeta não resulta 
em uma total negatividade, pois só tendo a linguagem como ferra-
menta para dizer o “silêncio do mundo” é necessário ultrapassá-la:

O poema não se acomoda em meio aos nomes, nem mesmo 
em meio às palavras. Antes de tudo, está jogado pelas estradas 
e nos campos, coisa para além das línguas, ainda que aconteça 
de lembrar-se nelas no momento em que se junta, enrolado 
em bola junto de si...(DERRIDA, 2001, p. 114) 

Como o poema-ouriço de Derrida, em Pina a poesia depende 
da linguagem mas também é sua extrapolação. São com palavras 
que se fala do silêncio: “entre as palavras enquanto silêncio e o si-
lêncio do mundo enquanto palavras”. (PINA, 2016, p. 52). Sabe o 
poeta que o poema em sua linguagem “elíptica, alusiva, metafórica, 
esburacada, significa pela ausência” (BARRENTO, 2001, p. 140), 
ou seja, muitas vezes fala pelo silêncio. 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1637

O resto é silêncio (que resto?) 

Volto, pois, a casa. Mas a casa,
a existência, não são apenas coisas que li?
E o que encontrarei
se não o que deixo: palavras?

Eu, isto é, palavras falando,
e falando me perdendo
entre estando e sendo.
Alguma vez, quando

havia começo
e não inércia,
quando era cedo
e não parecia,

as minhas palavras puderam estar
onde sempre estiveram:
no apavorado lugar
onde sou o silêncio (PINA, 2012, p. 274). 

A linguagem diz o ser e o mundo, o “eu” são palavras falan-
do, um “eu” que é um ser de silêncio, um “silêncio do ser” diria 
Jean-Luc Nancy (2007). A tentativa de dizer o inefável resulta no 
silêncio, mas que não é uma privação da palavra: “mesmo não ha-
vendo palavras que digam o indizível, o silêncio que no poema 
tem lugar não consiste no emudecer da linguagem, mas sim no 
reconhecimento de que também ele se impõe como significante” 
(FONSECA, 2015, p. 101). A poesia, em Pina, nasce justamente 
da tentativa de superar qualquer cristalização de sentido, da busca 
do inexato, de dizer o “inigualável neste mundo”, para voltarmos 
ao autor de Fogo Pálido, evocado no início de nosso texto. 
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O PRIMO BASÍLIO DE EÇA DE QUEIRÓS 
EM DIÁLOGO COM A CRÍTICA LITERÁRIA 

BRASILEIRA

Thiago Bittencourt1

Lembramos que muito próximo à data de lançamento da obra 
do escritor português, Machado de Assis publicava na revista O 
Cruzeiro em 1878 um texto crítico intitulado O Primo Basílio de Eça 
de Queirós, em que faz alguns apontamentos de caráter evidente-
mente parcial e tendencioso a respeito da obra que tratamos.

Nessa crítica o brasileiro ressalta que O Crime do Padre Amaro, 
romance de estreia de Eça de Queirós, é uma imitação da obra O 
Crime do Padre Mouret, do escritor Émile Zola, ambas produções 
lançadas em 1875. Machado de Assis demonstra em seu texto con-
testação a originalidade do português e acrescenta que esse autor é 
um “discípulo” (ASSIS, 2008, p. 2) do escritor francês. 

Ademais, destaca-se a crítica que ele faz sobre O Primo Basílio 
que inicia com o apontamento de que o autor reincidiu no erro do 
romance anterior, insinuando que o escritor português havia to-
mado como modelo para o seu segundo livro um romance francês. 
Embora ele não o mencione, subentende-se que esteja se referindo 
ao Madame Bovary de Gustave Flaubert, o qual alguns anos depois 
lhe serviria como parâmetro para o Dom Casmurro.

No século XIX o plágio rondava a produção literária, sobretu-
do a de Eça de Queirós, desde o seu romance de estreia. Porém, há 
tempos que essa questão é objeto de estudo de alguns especialistas 
na obra desse escritor consideram essa questão bem desgastada. 

O que no período da publicação das obras do autor português 
gerou polêmicas, na contemporaneidade é um caso resolvido. Uma 
das reflexões possíveis, que retomaremos mais adiante de maneira 
breve, é a consequente influência da cultura francesa sobre outras 
consideradas naquela época menores.

Na comparação de O Primo Basílio com outras obras, Machado 
de Assis acrescenta que Eça de Queirós revela em seu romance “o 
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação Estudos da Linguagem da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. 
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fio de sua concepção” (ASSIS, 2008, p. 2) quando menciona por 
meio de suas personagens a comparação da história de Luísa com 
Eugênia Grandet, romance e personagem de Honoré de Balzac. 

Para o crítico brasileiro, ao contrário da personagem do ro-
mance francês, Luísa não é um caso moral, “é um caráter negati-
vo”, mas é sim, senão um “títere”, (ASSIS, 2008, p. 3) acrescenta 
o escritor. Com isso, é possível que queira dizer que Luísa não tem 
paixão, consciência e nem remorso de ter traído o marido. Para ele, 
a personagem age por influência de ações de terceiros.

Nesse sentido, o que Machado de Assis não acrescenta são 
os méritos de Eça de Queirós na composição de seu romance, 
como por exemplo, a presença da peça Honra e Paixão dentro na 
narrativa. Não menciona que a personagem Luísa é um elemento 
que contribui para criticar o prescritivismo romântico na forma de 
escrever encontrada em alguns romances que antecedem o portu-
guês e que eram dominantes até aquele momento. 

Luísa é uma leitora de obras ultrassentimentais e ilude-se com 
as histórias de amor. Fator que, além de ser uma crítica literária 
presente na obra do escritor português, é também uma crítica so-
cial que combate a não aceitação do gênero romanesco naquele 
momento. Como exemplificação dessa crise, na segunda metade 
do século XIX, o romance que narrava os costumes da burguesia 
e as suas histórias domésticas passava pelo enfrentamento da po-
lêmica de Madame Bovary de Gustave Flaubert.

A professora Marisa Lajolo (1997) acrescenta que a prática da 
leitura literária pode influenciar o comportamento, as atitudes, os 
valores e as crenças de quem lê, sobretudo naquele momento em 
que a leitura era uma prática que poderia significar algum privilégio 
de pessoas de poder aquisitivo alto por possuírem livros, destaca-
vam-se de outras classes menos privilegiadas.

Machado de Assis conclui o seu ensaio fazendo apontamentos 
severos sobre as cenas e descrições das ações do romance de Eça 
de Queirós em que se narram os momentos libertinos da persona-
gem Luísa, sobretudo os experimentados por ela e o seu amante 
Basílio no “Paraíso”. 

O texto do escritor português é apresentado pelo crítico brasi-
leiro como uma obra em que o naturalismo aparece sem intimidar-
-se diante dos detalhes mais íntimos do casal de amantes. Deve-se 
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lembrar que em três anos, ele lançava Memórias Póstumas de Brás 
Cubas, em que o adultério era praticado em uma casinha alugada, 
assim como o “Paraíso”, era lugar destinado especificamente para 
a prática do adultério, com exceção que o escritor brasileiro se 
priva das descrições mais ardentes.

Com base em Silviano Santiago (2000), reitera-se que a cultura 
parisiense daquela época era o centro das atenções no mundo, com 
destaque ao interior da França e para Portugal. Pois, Paris era o 
centro da França para os interioranos e o centro da Europa para os 
portugueses, a cultura dela teve influência decisiva na composição 
literária naquele período. Isso fica evidente se compararmos o que 
essa cidade significa para as heroínas nos dois romances, em O 
Primo Basílio e em Madame Bovary.

Os detalhes nas descrições das cenas, que para Machado de 
Assis são exacerbados, para a crítica especializada é uma mudança 
na maneira de escrever naquele período, a qual quebrava com os 
modelos anteriores. Esse formato mais ousado em descrever os 
detalhes da vida e suas experimentações, mais graves para aquele 
período, teve como precursores os escritores Émile Zola, Gusta-
ve Flaubert e Eça de Queirós e no Brasil, o próprio Machado de 
Assis.

No entanto, aproximadamente ao centenário do romance de 
Eça e da crítica de Machado, Silviano Santiago publica em Uma 
literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural, um capítulo sob 
o título Eça, autor de Madame Bovary. Neste texto, já mencionado 
aqui, o crítico mostra-se bem mais elogioso sobre o romance que 
o autor do texto anterior. Nele, o autor pretende mostrar a trans-
gressão do romance português em relação a obra de Gustave Flau-
bert, bem como sugere o título do seu ensaio.

Em consonância a essa crítica recente, a valorização de uma 
obra literária no século XIX era baseada no quanto a sua compo-
sição funcionava como transgressora, no caso O Primo Basílio, em 
relação às produções que a antecederam e não como normalmente 
pode-se pensar que fosse com originalidade do modelo, no caso o 
romance Madame Bovary, mas na violação daquilo que poderia ser 
imitado. 

Para Silviano Santiago (2000), é possível produzir uma obra li-
terária tendo como ponto de partida uma produção anterior usan-
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do da originalidade e da liberdade de criação do autor, e assim, não 
apenas torná-la independente, mas superar eventualmente alguma 
outra produção que serviu como modelo, de maneira a transgredir 
com os mecanismos textuais e com a discursividade apresentada 
por esse referencial.

Mesmo que o nosso objetivo não seja desenvolver uma análise 
especificamente comparativa entre O Primo Basílio e o Madame Bo-
vary, com a leitura dos dois romances é possível encontrar várias 
semelhanças, porém destacamos duas que também são apontadas 
por Silviano Santiago (2000) em seu trabalho a respeito do roman-
ce português. 

A primeira, nos referimos a duas passagens em que são nar-
rados os zumbidos das moscas na descrição do narrador de Flau-
bert e de Eça. Silviano Santiago (2000) acrescenta que anos depois 
da publicação da obra francesa, os mesmos insetos reverberariam 
seus zumbidos em Eça. Vejamos as duas passagens:

Algumas moscas, sobre a mesa, subiam pelos copos que ti-
nham sido servidos e zumbiam ao se afogar no fundo, na 
sidra que restara. A claridade do dia que descia pela lareira, 
aveludando a fuligem da placa, azulava um pouco as cinzas 
frias. (FLAUBERT, 2011, p. 99, ênfase acrescentada)

Era em Julho, um domingo, fazia um grande calor; as duas 
janelas estavam cerradas, mas sentia-se fora o sol faiscar nas 
vidraças, escaldar a pedra da varanda; havia o silêncio recolhi-
do e sonolento de manhã de missa; (...), os canários dormiam; 
um zumbido monótono de moscas arrastava-se por cima da 
mesa, pousava no fundo das chávenas sobre o açúcar mal 
derretido, enchia toda a sala de um rumor dormente. (QUEI-
RÓS, 1999, p. 15, ênfase acrescentada)

Essas duas imagens descritas no início de suas narrativas são 
muito semelhantes, ambas se referem ao zumbido dos insetos. 
Mas, ainda há outras duas descrições que também se aproximam. 
Porém, vejamos apenas para as compreendermos e verificarmos 
talvez com mais clareza a proximidade entre as obras:

Com Walter Scott, mais tarde, apaixonou-se por coisas histó-
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ricas, sonhou com baús, salas de guardas e menestréis. Teria 
preferido viver nalgum velho solar, como aquelas castelãs de 
longos corpetes que, sob o trifólio das ogivas, passavam os 
dias com o cotovelo sobre a pedra e o queixo apoiado na mão, 
vendo aproximar-se, do fundo do campo, um cavaleiro com 
uma pluma branca a galope sobre um cavalo preto. (FLAU-
BERT, 2011, p. 117, ênfase acrescentada)

Em solteira, aos dezoito anos entusiasmara-se por Walter 
Scott e pela Escócia; desejara então viver num daqueles cas-
telos escoceses, que têm sobre as ogivas os brasões do clã, 
mobilados com arcas góticas e troféus de armas, forrados de 
largas tapeçarias, onde estão bordadas legendas heroicas, que 
o vento do lago agita e faz viver; e amara Ervandalo, Morton 
e lvanhoé, ternos e graves, tendo sobre o gorro a pena de 
águia, presa ao lado pelo cardo de Escócia de esmeraldas e 
diamantes. (QUEIRÓS, 1999, p. 20, ênfase acrescentada)

Silviano Santiago (2000) convida-nos a refletir a respeito des-
sas semelhanças, nesses casos, para ele a semelhança da obra de 
Eça de Queirós seria ainda invisível pela precedência da publica-
ção do romance de Gustave Flaubert. Mas, sobretudo pelas se-
melhanças como essas não serem mais de relevância para a crítica 
especializada. Além disso, o crítico acrescenta que as proximidades 
entre ambas as obras contribuem ao enriquecimento de Madame 
Bovary. Uma vez que, acrescenta a esse romance a importância de 
ser analisado com cuidado, ademais, a narrativa portuguesa possui 
um caráter suplementar para a produção francesa.

O que estaria em discussão na contemporaneidade e se tornou 
objeto de interesse pela crítica especializada é a parte visível do 
romance português, que de acordo com Silviano Santiago (2000) 
compreendemos como sendo: 

(...) aqueles detalhes que mostram a diferença que o romancista 
quis estabelecer com relação ao modelo flaubertiano e os co-
mentários à trama geral, sob forma dramática, que aparecem 
no desenrolar da ação de O primo Basílio.” (SANTIAGO, p. 56, 
ênfases do original)
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Embora tenhamos conhecimento de que o romance de Gus-
tave Flaubert possivelmente tenha servido de parâmetro para a 
produção de O Primo Basílio, o decalque rompe com o modelo em 
vários aspectos. Sobretudo no sentido de que no primeiro há a 
presença de personagens escritores e suas produções literárias, 
com isso coloca-se em questão um debate que naquela época tal-
vez já despertasse interesse, o que é a literatura?

Com base na leitura do romance O Primo Basílio, é possível 
perceber a presença de vários personagens escritores na narrativa, 
como por exemplo, o conselheiro Acácio que escreve livros técni-
cos e dois poetas que passam despercebidos aos nossos olhos se 
não prestarmos atenção, as personagens Xavier e um dos amantes 
de Leopoldina. Estes são duas personagens de ocasião, mas o nar-
rador as diferencia das outras lhes conferindo certa importância na 
descrição de suas pessoas.

A nossa análise no momento não se preocupa em esclarecer 
com detalhes como essas questões e essas personagens aparecem 
no romance, nossa preocupação é com Ernestinho Ledesma, o re-
presentante figurativo dessa classe dentro da diegese. A produção 
de sua obra literária, a peça teatral Honra e Paixão, ocorre de manei-
ra simultânea ao desenvolvimento do enredo dentro da narrativa 
principal que envolve Luísa, Jorge e Basílio. 

A apresentação de Ernestinho pelo narrador ocorre no capítu-
lo dois, momento em que acontece a costumeira reunião domini-
cal na casa de Jorge quando se reúnem parentes, amigos e outros 
convivas, naquela ocasião tratava-se da véspera da viagem de Jorge 
ao Alentejo. Nesse momento, o narrador aproveita para apresentar 
as personagens ao leitor, pois elas se reúnem e entram em cena 
sucessivamente possibilitando-o a descrição de cada uma delas. 

Vejamos um exemplo disso:

Houve um silêncio comovido, e à porta uma voz fina, disse:
— Dão licença?
— Oh, Ernestinho!... — exclamou Jorge.
Com um passo miudinho e rápido, Ernestinho veio abraçá-lo 
pela cintura:
— Eu soube que tu partias, primo Jorge... Como está, prima 
Luísa?
Era primo de Jorge. Pequenino, linfático, os seus membros 
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franzinos, ainda quase tenros, davam-lhe um aspeto débil de 
colegial. (QUEIRÓS, 1999, p. 37, ênfase acrescentada)

Ernestinho é primo do dono da casa, possui uma aparência 
intencionalmente ridicularizada pelo narrador, cuja função dos 
detalhes pode ser compreendida como uma ironia aos escritores 
românticos que antecederam o autor português. Além disso, essa 
personagem carrega nos bolsos do paletó os rascunhos de uma 
peça teatral que escreve em cinco atos, como dissemos, ela chama-
-se Honra e Paixão e o enredo dela reproduz a temática do romance 
que é o caso de adultério.

O título do drama chama a atenção porque pode nos levar 
a pensar a respeito da condição de dualidade experimentada por 
Luísa no romance, sem deixarmos de lado a possibilidade de nos 
referir também à situação análoga da personagem Emma Bovary 
de Gustave Flaubert. Com isso, o autor português apresenta um 
dos traços do rompimento do decalque com o modelo, porque 
embora as condições das heroínas sejam semelhantes, sem a leitura 
da narrativa portuguesa não é possível de fazer essa referência.

A dualidade encontrada no título do drama pode ser verificada 
em Luísa, uma vez por ela ser uma mulher casada e que em certos 
momentos da narrativa demonstra-se honrada de ter um marido 
bom como Jorge, caseiro e de espírito protetor. Por outro lado, 
com base em suas leituras de romances como A Dama das Camélias, 
desperta a paixão e o desejo de experimentar o que encontrara nas 
personagens das obras que lia. 

O narrador, pelo seu caráter de onisciência, compartilha com 
o leitor as ações e os fluxos de consciência da heroína em que ela 
demonstra confusão entre ficção e realidade, pois como falamos, 
ela gostaria de encontrar na vida que vive e experimenta as aven-
turas amorosas e as paixões vividas pelas personagens que lera nos 
romances. 

Além da dualidade entre a honra e a paixão da protagonista, 
verifica-se também a relação entre realidade e ficção, seja na in-
fluência das leituras de Luísa, bem como na influência da peça de 
Ernestinho na vida dessa personagem, pois Luísa, como veremos, 
sofre delírios conforme sua saúde de agrava. 

O empresário que patrocina a peça tem como sugestão ao dra-
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maturgo que este mude o final do último ato, Ernestinho reclama-
va que estava sujeito a refazer todo o final do drama. Além disso, 
revela-se também que o espectador ou leitor da época não estaria 
acostumado com cenas mais fortes, como assassinatos e mortes 
trágicas em consequência da traição. Embora a atenção seja volta-
da para o drama da personagem, podemos pensar que o impasse 
entre o empresário e o dramaturgo simboliza ao leitor a preocu-
pação a respeito da recepção dos leitores de textos literários na 
segunda metade do século XIX.  

É possível que, indiretamente, o autor de O Primo Basílio re-
conhece e nos revela através de seu romance os enfrentamentos 
sobre questões que envolvem a literatura de seu tempo, sobretudo 
a respeito do discurso literário e do gênero romanesco. Porque, 
naquele momento essa forma de composição sofria com as po-
lêmicas publicações que abordavam temas como o adultério, as 
quais, por sua vez, romperam com os modelos românticos. 

Como dissemos, o escritor português aproveita a figuração da 
recepção da obra de Ernestinho também para ironizar as formas 
de composições românticas da época. Na cena que se passa na 
casa de Jorge, o teatrólogo compartilha um trecho da narrativa 
com os convivas, os quais se tornam os primeiros receptores do 
drama. Vejamos:

- Enfim – acrescentou Ernestinho, resumindo – aqui há um 
enredo complicado: o Conde de Monte-Redondo e a mulher 
amam-se, o marido descobre, arremessa todo o seu ouro aos 
pés do conde, e mata a esposa.
- Como? – perguntaram.
- Atira-a ao abismo. É no quinto ato. O conde vê, corre, atira-
-se também. O marido cruza os braços e dá uma gargalhada 
infernal. Foi assim que eu imaginei a coisa! (QUEIRÓS, 1999, 
p. 38, ênfase acrescentada)

Há um alerta por parte do dramaturgo quando ele diz “aqui há 
um enredo complicado”, em consideração ao público que pode se 
surpreender, seja com as estratégias textuais ou com o conteúdo 
moral da peça. Todos os presentes nessa primeira aparição de Er-
nestinho, ao contrário de Jorge, reagem negativamente a ideia de 
que o marido deveria assassinar a esposa adúltera, concordando 
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com o desejo do patrocinador que pedira a alteração do final. 
Como dissemos, a grande questão entre os convivas é a re-

comendação do empresário que pede a alteração, ele quer que o 
marido traído perdoe a mulher adúltera e que as cenas de sangue 
e vingança sejam modificadas. Como se sabe, a primeira preo-
cupação era com o público que talvez não estivesse acostumado 
com cenas de violência, mas a discussão prossegue com o impasse 
maior, o marido perdoa ou não o adultério.

Além disso, com as explanações de Ernestinho sobre a sua 
produção verifica-se a denúncia do romancista a respeito da acei-
tação do discurso literário da época, pois todos os convivas, com 
exceção de Jorge, acreditam ser melhor que o dramaturgo mude o 
desfecho de sua produção. Isso fica mais evidente com a opinião 
do conselheiro Acácio. Vejamos: “A falar a verdade – disse o con-
selheiro – a falar a verdade, senhor Ledesma, o nosso público não 
é geralmente afeto a cenas de sangue” (QUEIRÓS, 1999, p. 40)

Jorge, marido de Luísa, está entre os presentes e firmemente, 
ao contrário dos outros, defende que a mulher deve ser morta, 
que não há perdão para o adultério. Ele ainda acrescenta que se 
isso acontecesse dentro do seu círculo familiar mataria a traidora 
fazendo justiça, pois se traiu deve morrer. Vejamos como isso é 
expresso no romance:

E aqui tem, se em lugar de se tratar de um final de ato, fosse 
um caso da vida real, se o Ernesto viesse dizer-me: “Sabes, 
encontrei minha mulher...” 
— Oh, Jorge! — disseram, repreensivamente. 
— ... Bem, suponhamos, se ele mo viesse dizer, eu respondia-
-lhe o mesmo. Dou a minha palavra de honra, que lhe respon-
dia o mesmo: “Mata-a!” 
Protestaram. Chamaram-lhe “tigre”, “Otelo”, “Barba-Azul”. 
Ele ria, enchendo muito sossegadamente o seu cachimbo. 
(QUEIRÓS, 1999, p. 41, ênfase acrescentada)

A opinião de Jorge tem papel decisivo na narrativa e desperta 
no leitor a expectativa sobre os fatos que serão narrados, pois a 
narrativa principal também trata de um caso de adultério entre 
Luísa e Basílio. E à medida que a diegese avança, a produção da 
peça também se desenvolve, à medida que o adultério se realiza a 
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peça teatral se resolve. 
A expressão da personagem Ernestinho anuncia ao leitor o 

possível desfecho do romance, além disso, sintetiza a nova confi-
guração que o discurso literário vinha gradativamente assumindo, 
a de obedecer ao gosto do público. A sensação que o leitor tem 
com a leitura da obra é que se lê duas narrativas, a de Eça de Quei-
rós e a de Ernestinho, pois é recorrente em momentos estratégicos 
a retomada da segunda.

No capítulo sete do romance, quando a relação de Luísa e 
Basílio está no auge, ela encontra com Ernestinho próximo ao 
“Paraíso” e este diz para ela que decidiu perdoar a personagem do 
drama. Vejamos:

Por esse tempo, uma manhã que Luísa ia para o Paraíso viu 
de repente sair de um portal, um pouco adiante do Largo de 
Santa Bárbara, a figura azafamada de Ernestinho. 
(...)
Ia a afastar-se, atarefado, mas voltando-se rapidamente, cor-
reu atrás dela.
- Ah! Esquecia-me dizer-lhe, sabe que lhe perdoei?
Luísa abriu muito os olhos.
- A condessa, a heroína! – exclamou Ernestinho.
- Ah!
- Sim, o marido perdoa-lhe, obtém uma embaixada, e vão 
viver no estrangeiro. É mais natural...  (QUEIRÓS, 1999, p. 
163, ênfase acrescentada)

Essa cena tem importância no desenrolar da narrativa porque, 
de certa maneira, o narrador nos adianta o que pode ou não ocor-
rer no final da história. Dessa forma, contrapondo-se com a pri-
meira expectativa do leitor, quando fica sabendo que Jorge mataria 
a sua esposa se soubesse de alguma traição.

Ademais, essa cena atua na consciência de Luísa, porque ela 
se identifica com a personagem da dramatização de Ernestinho e 
projeta a possibilidade do perdão ou da penalidade de seus atos. 
Não apenas, Luísa segue ao “Paraíso” bastante contrariada e refle-
xiva, a pensar se o primo de Jorge desconfiava de alguma coisa e 
se ele quis insinuar qualquer desvio de conduta referindo-se a ela. 
É o que parece acontecer com o reforço da ambiguidade da cena 
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pelo uso do pronome “lhe” usado por Ernestinho ao se referir a 
heroína do drama.

Baseado no que temos dito, Luísa, como leitora de romances 
românticos, encontra na literatura uma maneira de experimentar 
sensações que talvez na realidade estivessem fora de seu alcance, 
com a presença de Basílio e a ausência de Jorge em sua casa ela 
encontra a possibilidade viver o que lera nos livros.

Com base romance de Eça de Queirós, percebemos também 
que a peça de Ernestinho funciona como elemento norteador da 
narrativa principal, pois age sobre a consciência de Luísa a partir 
do encontro que ela teve com o dramaturgo e na consciência de 
Jorge depois que ele sabe da traição.

Em consonância com Silviano Santiago (2000), verifica-se na 
narrativa portuguesa que, desse ponto em diante, a heroína come-
ça a provar do seu próprio veneno, ou seja, aquilo que sonhara e 
encontrara nas leituras literárias e que tentava vivenciar na prática 
começa a agir na sua consciência, sabe que se Jorge descobrisse as 
suas práticas adúlteras a mataria.

Sendo assim, é bom que analisemos com mais detalhes antes 
de aceitarmos os comentários de Machado de Assis a respeito de 
Luísa, porque ao contrário de suas afirmações, verificamos que 
ela é constituída por suas paixões e desejos, que por vezes, são 
despertados pelas suas experiências como leitora. Mais ainda, a sua 
constituição como figura humana se configura quando o narrador 
revela ao leitor as aflições que ela experimenta ao saber que Juliana 
possui argumentos contra ela, no caso a posse das cartas que lhes 
acusam de seus atos.

A partir de então, Luísa reflete e experimenta uma série de 
eventos oníricos compartilhados pela onisciência do narrador, es-
ses eventos psicológicos se aproximam das condições humanas 
que encontramos no mundo em que experimentamos e se afastam 
das apontadas por Machado de Assis quando ele afirma que a per-
sonagem não possui consciência e é apenas um títere.

Com a posse das cartas de Basílio por Juliana, Luísa é ator-
mentada pela possibilidade da condenação por parte do marido 
tendo como base a decisão de matar a mulher adúltera expressa 
por ele na reunião em que Ernestinho compartilha com os convi-
vas o último ato de seu texto. Sob essa condição psicológica, Luíza 
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sonha com a encenação da peça do dramaturgo. Vejamos como 
isso ocorre:

Luísa acha-se nos braços de Basílio que a enlaçavam, a quei-
mavam; toda desfalecida, sentia-se perder, fundir-se num 
elemento quente como o sol e doce como o mel; gozava 
prodigiosamente; mas, por entre os seus soluços, sentia-se 
envergonhada porque Basílio repetia no palco, sem pudor, os 
delírios libertinos do Paraíso! (...) Subitamente, porém, todo 
teatro teve um ah! de espanto. (...) Ela voltou-se também 
como magnetizada, e viu Jorge (...) que se adiantava, vestido 
de luto, de luvas pretas, com um punhal na mão (QUEIRÓS, 
1999, p. 221)

Percebemos com a cena onírica a influência que o drama tem 
na narrativa, pois a personagem se projeta como protagonista da 
peça de Ernestinho e experimenta as consequências dos seus atos 
da vida real. Eis a possibilidade de uma personagem enxergar-se e 
colocar-se no lugar do outro num exercício de alteridade propor-
cionado pela peça teatral inserida na narrativa.

Silviano Santiago (2000) nos explica que o aumento da recor-
rência com que Luísa experimenta eventos oníricos contribui para 
que, em seus delírios, aumente ainda mais a sua paixão e o remorso 
de ter vivido as aventuras com Basílio. Ao ponto de se tornar um 
devaneio grave onde ela experimenta a culpa e a purgação que, 
como um veneno, vai consumindo com sua saúde chegando ao 
ponto de entrar em óbito no final da narrativa. 

Cabe destacar novamente, que as ações dessa personagem são 
impulsionadas pelas leituras que faz dos romances românticos e 
pelas ações dos heróis e heroínas dessas obras. A vida de Luísa 
se mistura entre a realidade e a ficção, bem como ocorre na cena 
do sonho em que ela se encontra na dramatização da peça teatral.

No capítulo quatorze é a última vez que Ernestinho aparece na 
narrativa. Com base na figuração discursiva da personagem Julião, 
o leitor é informado da recepção do público sobre a primeira apre-
sentação de “Honra e Paixão”. Vejamos:

E o que me dizem da novidade? – exclamou. – A peça de 
Ernesto teve um triunfo!... Assim tinham lido nos jornais. O 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1651

‘Diário de Notícias’ dizia mesmo que o ‘autor chamado ao 
proscênio, no meio do mais vivo entusiasmo, recebera uma 
formosa coroa de louros’. (...)
E quase imediatamente a figura radiante de Ernestinho, de 
casaca, precipitou-se na sala: ergueram-se com ruído, abra-
çaram-no (...). Contou então largamente o triunfo (...) Houve 
uma ceia e tinham-lhe dado a coroa (...).
- Sabes que lhe perdoei, primo Jorge? Perdoei a esposa... (...) 
O Jorge é que queria que eu desse cabo dela – disse Ernesti-
nho rindo tolamente. – Não se lembra, naquela noite...
- Sim, sim – fez Jorge, rindo também, nervosamente.
- O nosso Jorge – disse com solenidade o conselheiro – não 
podia conservar ideias tão extremas. E de certo a reflexão, a 
experiência de vida...
- Mudei, conselheiro, mudei – interrompeu Jorge. (QUEI-
RÓS, 1999, p. 307 e 308, ênfase acrescentada)

Deve-se ressaltar que nesse momento da narrativa Jorge já tem 
conhecimento de que foi traído e decide mudar de opinião em 
relação ao desfecho da peça teatral com base em suas próprias 
experiências. Pois, o leva a refletir e colocar-se no lugar da per-
sonagem do drama como se na prática do exercício de alteridade 
compreendesse que seria melhor perdoar a sua esposa que nesse 
momento se encontra muito debilitada devido a consciência ad-
quirida a respeito de seus atos. 

Como vimos, Ernestinho decide que sua personagem deve 
perdoar a mulher adúltera, com isso é possível aludir à situação de 
Luísa e a de seu marido que passam por uma condição bastante 
semelhante. Para Silviano Santiago (2000) a produção do drama é 
uma narrativa paralela dentro da diegese do romance e é o elemen-
to que mais contribui a transgressão em relação ao Madame Bovary. 
Vejamos:

O círculo que se estabelece em torno dos personagens de ‘O 
primo Basílio’ e da peça ‘Honra e Paixão’ vai se estreitando 
cada vez mais, organizando quase que por completo a vida 
imaginária de Luíza. Daquela espécie de desdobramento pelo 
reflexo, passamos a uma forma de simbiose, onde os perso-
nagens do romance perdem a sua identidade e se perdem nas 
máscaras dos personagens da peça de Ernestinho. (SANTIA-
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GO, 2000, p. 61)

O que se destaca também é a referência que se faz a leitura 
literária dentro da narrativa com citações de outras obras e autores. 
Esse pode ser um dos motivos da personagem Luísa ser compa-
rada com Emma Bovary, pois as duas são vistas como ingênuas e 
leitoras influenciadas pela literatura, em que encontram elementos 
bem mais atraentes dos quais experimentam na vida real.

Retomando o que havíamos dito, uma produção literária pode 
influenciar outra a ponto de que essa se apresente de maneira ori-
ginal e transgrida com o modelo exprimindo a liberdade de criação 
do seu autor. Para ele, esse processo desencadeia na atualização 
do modelo, atribuindo-lhe novas significações e possibilidades de 
leitura.

O crítico ainda acrescenta que a obra de Eça de Queirós “deixa 
clara, não a sua dívida para com Flaubert, mas o enriquecimen-
to suplementar que ele trouxe para o romance de Emma Bovary; 
se não o enriquecimento, pelo menos como ‘Madame Bovary’ se 
apresenta mais pobre diante da variedade de ‘O primo Basílio’” 
(SANTIGAGO, 2000, p. 52)

Para ele o romance português apresenta-se subversivo ao 
francês, tendo em vista a dominação da cultura francesa sobre a 
portuguesa naquela época. Dessa forma estabelece-se um diálogo 
produtivo e subversivo entre a cultura dependente com a cultura 
que tenta dominá-la. O crítico ainda acrescenta que o valor de uma 
obra literária não está na originalidade do modelo, mas na trans-
gressão, a partir de uma nova aplicação desse modelo pela cultura 
dominada.

A inserção da personagem Ernestinho representa a trans-
gressão do romance português em relação a produção francesa, 
porque, com base em Silviano Santiago (2000), Eça de Queirós 
escolhe revelar os impactos da experiência do adultério por meio 
da peça teatral. As ações na dramatização, em certa medida, subs-
tituem a exploração da subjetividade dos envolvidos, que tomam 
decisões baseando-se no enredo proposto pelo drama.

Percebemos que a proposta de composição da narrativa no 
romance O Primo Basílio rompe com o modelo encontrado em Ma-
dame Bovary, pois o plano narrativo é distinto nos dois romances. 
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Fica evidente que a liberdade do autor está na transgressão de sua 
proposta de produzir um enredo em miniatura que conduz outro 
maior e não no comportamento das personagens.

Baseado nessa forma de pensar, Silviano Santiago (2000) acres-
centa que não há distinção entre a morte lenta de Luísa e o suicídio 
de Emma Bovary e ainda nos alerta para que não aceitemos as 
propostas de Machado de Assis sobre a personalidade da heroína 
do romance de Eça de Queirós.
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POESIA E HAGIOGRAFIA: S. FRANCISCO DE 
ASSIS EM VERSOS PORTUGUESES DO PERÍDODO 

MODERNO (SÉC. XVI-XVIII)

Thiago Maerki1

PALAVRAS INICIAIS

Em 1982, Benito D’Angelo chamava a atenção para o fato de 
o estudo de poesia franciscana inglesa de Duzentos e Trezentos 
permanecer ignorado, apresentando esse tema “como um campo 
de pesquisa de tudo inexplorado” (D’ANGELO, 1982, p. 320 – 
tradução nossa). Passados já mais de trinta anos, a situação parece 
ser a mesma em relação à poesia franciscana em língua portuguesa 
ou produzida por portugueses, a despeito de alguns autores terem 
já tentado uma síntese, embora incompleta, lacunar e sem grandes 
avanços, seja do ponto de vista histórico, ou a partir de uma abor-
dagem literária (cf. SANTOS, 1927; EIJÁN, 1927; EIJÁN, 1935; 
PEREIRA, 1982;). Apesar de alguns poemas já terem sido alvo de 
comentários e outros terem sido publicados em edições recentes 
das obras de seus respectivos autores – caso, por exemplo, de um 
soneto atribuído a Luís Vaz de Camões (ca. 1524-1579 ou 1580); 
das poesias de Frei Agostinho da Cruz (1540-1619); de D. Fran-
cisco de Portugal (1585-1632); e de D. Francisco Manuel de Melo 
(1608-1666) – outros parecem ser mesmo inéditos – para não di-
zer desconhecidos – e são agora, neste trabalho, dados à luz pela 
primeira vez. Esse é o caso do poema seiscentista anônimo “Ro-
mance ao Seraphico Padre Saõ Francisco”, presente no manuscri-
to Ms. 1100 da Biblioteca Pública Municipal do Porto, intitulado 
Poesias de Frei Agostinho da Cruz (16--)2 (fol. 42v-43v). Nossa análise 
incide restritivamente sobre um corpus poético que recolhemos, em 

1 Doutorando em Teoria e História Literária pelo Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
2 Cota: Ms. 1100. Trata-se de uma coletânea de textos atribuídos a Frei Agostinho 
da Cruz, alguns autênticos e outros de autoria duvidosa. Muito provavelmente, o 
romance em questão não fora escrito por ele.
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sua grande maioria, de manuscritos e livros antigos pertencentes 
a arquivos e bibliotecas portugueses. Além disso, tomamos por 
objeto apenas poemas vindos à luz entre os séculos XVI e XVIII, 
majoritariamente escritos e/ou publicados em Portugal, dados à 
luz em português ou castelhano. 

Inicialmente é importante aclarar que, na poesia franciscano-
-portuguesa3 do período considerado neste estudo, a representa-
ção de S. Francisco é similar àquela encontrada na parenética e na 
prosa do mesmo período. Esse santo é pintado como uma perso-
nagem prefigurada no Apocalipse pelo anjo que subia do Oriente 
carregando o “selo do Deus vivo” (Ap 7, 2), o qual teria parecido, 
em visão, ao apóstolo João. Francisco, portanto, nessa chave her-
menêutica, é interpretado como a concretização de uma profecia 
contida nesse livro bíblico. Embora na produção poética haja pou-
cas reminiscências diretas à visão apocalíptico-joanina, o realce é 
dado ao sofrimento do santo, à paixão que, semelhantemente a 
Cristo, teve de padecer, e às chagas dolorosas que lhe teriam sido 
impressas por um serafim no Monte Alverne. Assim o “selo do 
Deus vivo” fora visto como figura ou umbra futurarum dos estigmas 
que seriam impressos no corpo de Francisco. Essa representação 
hagiográfica do santo está presente em muitos textos escritos por 
portugueses entre os séculos XVI e XVIII, tenham sido eles pro-
duzidos em prosa ou em versos. 

A mística da cruz, no entanto, não é matéria cara aos francisca-
nos somente na Idade Moderna. Pelo contrário, sua gênese pode 
ser encontrada já nas fontes primitivas da tradição franciscana e, 
ao longo dos séculos XIII e XIV, encontra-se já uma poética fran-
ciscana da passio. Para os poetas franciscanos, a paixão pertence a 
uma dupla natureza: “divina, Cristo na cruz; e humana, Maria aos 
pés da cruz” (D’ANGELO, 1982, p. 326 – tradução nossa). Dessa 
maneira, “os poetas franciscanos transferiram à sua poesia o pathos 
e a compaixão derivados daquele sofrimento que havia redimido o 
homem” (D’ANGELO, 1982, p. 326 – tradução nossa). Não seria 
diferente, como veremos, na poesia dedicada a S. Francisco escrita 

3 Vale ressaltar que com o termo “poesia franciscano-portugue-
sa” referimo-nos aos poemas dedicados a S. Francisco de Assis 
escritos por falantes da língua portuguesa, em português ou em 
castelhano. 
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por portugueses.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS POEMAS

Principiemos nosso percurso pelo século XVI, com breves 
considerações sobre Frei Marcos de Lisboa4. Conquanto não te-
nhamos encontrado qualquer poema saído de sua pena, concorda-
mos com Samuel Eiján (1927) em considerá-lo como o primeiro 
poeta franciscano português no referido século. Eiján pondera que 
esse frade pode ser contado entre os clássicos (1927, p. 246) e, 
em outro lugar, depois de referenciar alguns poetas franciscanos 
da Espanha, demonstra de maneira mais clara sua admiração pelo 
bispo do Porto:

En pos estos poetas latinos, nos sale al paso uno de nuestros 
mejores literatos portugueses, Fr. Marcos de Lisboa, con su 
clásica Crónicas de los Frailes Menores [...]. Como poeta, mere-
ce aplausos Fr. Marcos, por habernos dejado traducidos en 
forma métrica los Canticos del Beato Jacopone y el Vita Christi de 
Marcos Maruli (EIJÁN, 1935, p. 92).

Eiján lembra que Marcos de Lisboa havia traduzido à língua 
portuguesa o Cantico de S. Francisco. O autor considera, pois, o 
frade português, verdadeiro poeta em decorrência das traduções 
de poesia que empreendera, trabalho que, obviamente, não dis-
pensava o engenho e o conhecimento poéticos. Além das Laudes 
de Jacopone de Todi (ca. 1230-1306), traduzira também, do latim, 
a Vita Christi5 de Marko Marulić (1450-1524), humanista e pai da lite-
4 Frei Marcos nasceu em Lisboa em 1511. Ingressou na Ordem dos Frades Menores 
aos treze anos de idade e estudou no Colégio de São Boaventura, em Coimbra. 
Franciscano culto, acompanhou D. Sebastião, em 1572, em sua primeira jornada à 
África. Foi sagrado bispo do Porto em 1581, cidade onde faleceria dez anos depois. 
Escreveu as Crónicas da Ordem dos Frades Menores – primeira parte”, Lisboa (1557); 
“segunda parte”, Lisboa (1562); e “terceira parte”, Salamanca (1570) –, uma das 
obras portuguesas mais editadas e traduzidas (espanhol, italiano, inglês, alemão e 
polonês)  até o século XIX.
5 Não temos notícias da tradução dessa obra de Marko Marulić. Apesar disso, 
conhecemos a tradução de outra obra do autor croata, essa em prosa e de cunho 
hagiográfico, levada a cabo por Marcos de Lisboa: Liuro insigne das flores e perfeicoes 
das vidas dos gloriosos sanctos do Velho e Nouo Testamento...  per  Marcos Marulo Spalatense 
de Dalmacia; nouamente traduzido em lingoagem per F. Marcos de Lisboa... Em Lisboa: em 
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ratura em língua croata. 
Além do autor das Crónicas, Eiján chama a atenção para outros 

vultos das Letras portuguesas que embora não tenham especifica-
mente escrito poemas sobre Francisco podem ser colocados no rol 
de poetas franciscanos por estarem, de alguma maneira, ligados a 
essa escola poética. Dentre eles, por exemplo, destaca-se Gil Vi-
cente (ca. 1465-ca. 1536), “ao qual não chegou a influência italiana 
dos literatos, mas sim [...] a do franciscanismo, de que dá elegantes 
mostras em suas obras” (EIJÁN, 1927, p. 241), como, por exem-
plo, o caráter “popular” presente em muitos de seus textos. Além 
deste, merece também sua menção (cf. EIJÁN, 1935, p. 92) Fr. 
Antonio de Portalegre (?-1593), com a obra Paixion de Christo me-
trificada (1548)6.

Prosseguindo sua reflexão sobre a poesia franciscana, em Fran-
ciscanismo Ibero-americano en la historia, la literatura, y el arte, Samuel Ei-
ján aponta Camões como autêntico autor de um soneto a S. Fran-
cisco (cf. 1927, p. 242). Mais cauteloso, Adelino Pereira lembra 
que, apesar de o poema ter sido incluído pelo camonista Manuel 
Faria de Sousa (1590-1649) nas Rimas Várias (1685)7, “os críticos 
modernos o excluem do número das composições líricas atribu-
ídas ao autor de Os Lusíadas” (1982, p. 403). No entanto, dado 
importante, o poema também aparece no manuscrito Cancioneiro de 
D. Maria Henriques (1579-1591), atribuído a D. Francisco da Costa 
(1533-1591). Transcrevemos, lado a lado, as duas versões:

casa de Frãcisco Correa, anno 1579.
6 O autor refere-se, na verdade, à Meditacion de la ynocentissima muerte y passion de nuestro 
Señor en estilo metrificado. Segu[n]da vez imp[re]ssa y eme[n]dada. Coimbra: João de 
Barreira e João Álvares, 1548.
7 Isto é, Rimas varias de Luis de Camoens principe de los poetas heroycos, e lyricos de España; 
commentadas por Manuel de Faria, y Sousa, Cavallero de la Orden de Christo. Tomo I e II 
que contienem la primera, segunda, y tercera Centuria de los Sonetos. Lisboa: en 
la imprenta de Theotonio Damaso de Mello impressor de la Casa Real, 1685. O 
soneto encontra-se na página 349 dessa edição.
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Na primeira estrofe, o eu lírico se vê impossibilitado de louvar 
a Francisco, pois seu canto é rude, ou seja, baixo. Aqui se vê a 
tópica do decoro discursivo e de sua adequação à matéria tratada. 
Nesse sentido, seria impróprio tratar de assunto alto por meio de 
um discurso baixo, ou, em outras palavras, seria inadequado cantar 
S. Francisco – santo que ocupa lugar de destaque na hierarquia 
divina – por meio de um canto pobre e rudimentar. O autor re-
conhece sua limitação, ainda que ela seja construída por meio do 
sermo humilis – o autor declara-se débil para narrar a vida de tão 
grandiosa personagem – tropo tão caro aos textos hagiográficos, 
como já tivemos a oportunidade de demonstrar em trabalho ante-
rior (cf. MAERKI, 2013). Francisco aparece, já no primeiro verso, 
identificado como serafim, embora na primeira versão do poema 
tal universo simbólico seja recuperado por meio de um substan-
tivo – “Serafim santo” – e, na segunda, através de um adjetivo – 
“xerafico sancto”. Diferenças que têm implicações na economia 
dos sonetos, pois, no primeiro caso, Francisco é, de fato, um se-
rafim personificado, enquanto, no segundo, ressalta-se a santidade 
da personagem, podendo ser o caráter “seráfico” apenas um de 
seus predicados. No terceiro verso dessa primeira estrofe, nota-se 
outra diferença importante, a saber, a forma com que são apresen-
tadas as virtudes sãofranciscanas. A tradição identifica-as como 
“pobreza”, “obediência” e “castidade”; assim aparecem na versão 
do Cancioneiro, ao passo que na das Rimas Várias, a obediência é 
trocada pela paciência que, naquele, aparece no verso anterior. No 
primeiro verso da terceira estrofe ocorre outra troca: “Argumento 
que às Musas põe espanto”, no primeiro; “Vertudes tais que ao 
Mundo po‐ espanto”, no segundo. Este parece mais próximo da 
tradição franciscana e da eclesiástica de uma maneira geral porque 
além de identificar as virtudes com propriedade, não faz referência 
às “musas”, termo que se relaciona ao campo semântico pagão, 
que o autor do Cancioneiro procura evitar.  

O primeiro terceto retoma dois elementos correntes nas Fontes 
Franciscanas medievais: Francisco arrebanha inúmeros seguidores e 
vem ao mundo com a missão de reformá-lo. O último terceto, por 
sua vez, apresenta o tema das chagas com algumas diferenças entre 
as duas versões. Na primeira, elas são identificadas por meio da 
“analogia dos rubis”, que, obviamente, pela coloração vermelha, 
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lembram o sangue das feridas de Cristo. Essa é uma tópica presen-
te nos textos acerca de Francisco. Antônio Vieira, nesse sentido, 
ao falar das chagas de Cristo em um sermão sobre as chagas de 
S. Francisco, identifica-as como “rubis de estranha formosura” 
(2015, p. 442). Tal analogia é recorrente em nosso corpus poético, 
aparecendo, por exemplo, em um poema de Frei João de Nossa 
Senhora (1701-1758), o “poeta de Xabregas”, em que o eu lírico, 
referindo-se à mão esquerda de Francisco, declara: “De tanta maõ 
a riqueza, / Que bellos rubis dispende” (NOSSA SENHORA, 
1745, p. 10). O mesmo autor, em outro poema, esse dedicado à 
chaga do pé direito, afirma: “Desse pé todo o valor / Em tanto 
rubi se affina” (NOSSA SENHORA, 1745, p. 17). Igual modo, um 
poema anônimo, presente em um manuscrito8 do Arquivo Nacio-
nal da Torre do Tombo, intitulado Poesias devotas a São Francisco de 
Assis (16--)?; (17--)?, refere-se aos “cinco rubins finos” (fol. 14r). A 
versão do Cancioneiro, diferentemente, refere-se de maneira direta 
às chagas, eliminado a “analogia dos rubis”. O segundo verso do 
segundo quarteto das Rimas Várias demonstra o mesmo argumen-
to do terceiro verso do segundo quarteto do Cancioneiro, apesar de 
apresentarem uma diferença significativa: “Que faz muda a gran-
díloqua eloquência”, no primeiro; e “emmudec‐ toda humana, 
eloquençia”, no segundo. O adjetivo “grandíloqua” refere-se à re-
tórica e à poética clássico-pagãs, que devem ser combatidas, tópica 
fortemente presente nos textos católicos do período da Reforma 
Católica. Curiosamente, o Cancioneiro, por seu turno, refere-se à 
“humana eloquência”, o que não significa dizer exatamente o mes-
mo; aí se abre o pressuposto para uma “eloquência divina”, ou 
seja, inspirada por Deus e emoldurada pela doutrina cristã. 

Além dessas questões, o primeiro e o último verso são rele-
vantes para o problema central deste trabalho, já que, apresenta-o 
tanto como serafim quanto como chagado. Portanto Francisco é, 
em ambas as versões, o serafim chagado enviado por Deus para 
reformar o mundo perdido. Além disso, o verbo “reformastes”, 
presente em ambas as versões, remete-nos também ao período da 
Reforma Católica. Além disso, a imagem do “serafim chagado” 
8 Cota: Manuscritos da livraria, n.º 1099. Na verdade, os poemas estão impressos 
em folhas volantes, agrupadas com textos de diferentes gêneros, em prosa e em 
verso, manuscritos e impressos. Tudo indica tratar-se de material proveniente do 
culto religioso popular.
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parece trazer novamente à tona o tema da redenção da humani-
dade; Cristo redimira o mundo imerso no pecado; Francisco, igual 
modo, é enviado por Deus para fazê-lo também no século XIII.  
Essa imagem hagiográfica é recuperada no século XVI, marca-
do por intensos conflitos ideológico-religiosos entre católicos e 
protestantes, quando Francisco é evocado como defensor da fé e 
modelo à renovação da Igreja. Frei Agostinho da Cruz, retomando 
esta temática em um soneto, apresenta Francisco como verdadeiro 
defensor da fé católica: “De santa fé coluna e forte muro” (CRUZ, 
1994, p. 143).  

Outro tema recorrente nos textos de nosso corpus poético, a 
“analogia das vestimentas” claramente marca a semelhança entre 
Cristo e S. Francisco. Eles são tão parecidos que se Cristo vestisse 
o hábito franciscano dir-se-ia ser Francisco; se este vestisse a túni-
ca daquele, com Cristo se confundiria. Semelhantemente Antonio 
Vieira propõe : “Os que querem engrandecer a semelhança destas 
duas estampas dizem: ‘Despi a Francisco, e vereis a Cristo; vesti 
a Cristo, e vereis a Francisco’” (2015, p. 446). O padre jesuíta su-
gere que essa analogia era corrente no período, fato comprovado 
também pela poesia hagiográfica dedicada ao santo. Esse aspecto 
evidencia-se, por exemplo, nos dois tercetos de um soneto de Je-
rônimo Baía (1620-30-1688) presente n’A Fenix Renascida9. Usando 
a técnica do espelhamento quiasmático, o autor consegue uma caracterização 
aguda de Francisco:

Se a tunica sutil, que vestio Christo
Vós vestísseis, Serafico Francisco,
E ele o habito vosso remendado.

Diriaõ por Francisco: Eis ali Christo,
E por Christo disseraõ: Eis a Francisco,
Vede que parentesco taõ chegado! (BAÍA, 1746, p. 214).

Analogamente, D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666), em 
sua “Jacarilla de devoción en la fiesta de San Francisco”, presente 
em suas Obras Métricas (1665), recupera a mesma analogia:
9 Utilizamos a seguinte edição: A Fenix Renascida, ou obras poéticas dos melhores engenhos 
portugueses. III Tomo. Segunda vez impresso, e acrescentado por Mathias Pereira da 
Sylva. Lisboa: Na Offic. Dos Herd. De Antonio Pedrozo Galram, 1746.
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Tal vez campando de hidalgo,
siendo un hombre de pardillo,
sin desnudarse el sayal,
saca un hábito de Cristo (MELO, 
2006, p. 912).

As antíteses analógicas assinalam a semelhança entre Cristo e 
Francisco, que, apesar de ser homem rústico (pardillo), pertence à 
nobreza (hidalgo). Por sua vez, o “sayal” – isto é, a veste ou o hábi-
to franciscano – esconde a similaridade entre Cristo e o santo, que 
se reveste também da túnica de Cristo. Essa analogia é recuperada 
também por um soneto anônimo presente no citado manuscrito 
do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. No terceiro verso do 
primeiro quarteto, o eu lírico declara que Francisco é “Hum Chris-
to de sayal reproduzido” (fol. 10r). 

Frei Agostinho da Cruz também emprega a “analogia das ves-
timentas” ao escrever em um soneto:

Como é próprio de amante desejar-se
Na cousa amada todo transformado ,
E vós com tanto amor o desejastes,

Deos, de vosso ardor santo namorado,
Quis também nesse habito encerrar-se,
E vós no proprio Deos vos transformastes (CRUZ, 1994, p. 
143).

Além de aproveitar o tema petrarquiano e camoniano da trans-
formação do amante no amado, o franciscano arrábido evidencia 
o desejo do próprio Deus de se tornar um dos frades de Francisco, 
já que aspira a vestir o hábito da Ordem. Dessa maneira, ambos 
tornam-se semelhantes e a deificação do santo acontece, já que se 
transforma no próprio Deus.

Essa analogia constitui-se ainda núcleo de outro soneto, pre-
sente no Cancioneiro de D. Maria Henriques, aparecendo também, 
com algumas diferenças, no referido manuscrito Ms. 1100 da Bi-
blioteca Pública Municipal do Porto, e cuja autoria já foi atribuída 
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a Frei Agostinho da Cruz. A seguir, transcrevemos a versão do 
Cancioneiro: 

Si acaso gran Françisco yo os hallara 
sin habito y cordon desnudo os uiera
por Dios crucificado os conociera
y como a mismo Dios Reuerenciara .

Sy  a par de uos Dios se ayuntara 
desnudo como uos me detuuiera
ni a uos mirando a Dios por Dios tuuiera
ny  a Dios Luego por Dios le declarara.

Viera qual Dios Francisco esclarecido
llagas, gloria, humildad, un Dios sĩçero 
q̃e  al parecer cõ  Dios no ay diferençia .

Pero si os uiera luego cõ uestido
llamarale a Dios, Dios uerdadero
y a uos Francisco, Dios en aparençia (1579-1591, fol. 165v).

A semelhança entre Cristo e Francisco é tão extremada que 
se aquele estivesse de hábito e cordão com este seria confundido. 
Cristo é Deus verdadeiro; Francisco, Deus em aparência. O sone-
to destaca o sentido da visão, que pode fazer com que o homem 
confunda as duas personagens, já que entre elas não há diferença. 
Está subjacente também o tema da deificatio de Francisco, formado, 
obviamente, pela semelhança entre o santo e o Ser divino.

Apesar dessa paridade, fica subjacente, em alguns poemas, que 
eles podem ser distinguidos pelos trajes que vestem. A confusão se 
daria somente se ambos aparecessem vestidos da mesma maneira 
(com o hábito franciscano, por exemplo) ou nus, como se declara 
no “Poema composto por um devoto”, que o Padre Manuel Ber-
nardes (1644-1710) compila em sua Nova floresta, ou sylva de varios 
apophthegmas, e ditos sentenciosos, e Moraes (1726):

La diviza es tan igual,
Que estando el, y vòs desnudo,
Qual se ala impression dudo,
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Y Qual el Original (BERNARDES, 1726, p. 484)

Nesse caso, a semelhança é ressaltada pela divisa que ambos 
levam. As chagas, portanto, corroboram também a semelhança 
entre Francisco e Cristo pela caracterização física (corpo e ves-
timentas). A analogia entre Cristo e Francisco é um dos recursos 
poéticos mais empregados nos textos pertencentes a nosso cor-
pus, em que encontramos diversos exemplos, como as seguintes 
décimas, intituladas “Al Patriarcha Seraphico y Padre nuestro San 
Francisco”, de Frei Paulino da Estrela (+1683):

Decimas

Francisco, con llagas vos?
quien tal en el mundo há visto,
pues os pareceis con Christo,
hasta en las armas por Dios:
ya todo el mundo a una vos
dize, que vuestra humildad
os subió á tanta deidad,
pues con Christo en el nacer
en vivir, y padecer
os pareceis en verdad.

Imitando al Redemptor
en un pesebre nacistes,
con que claras señas distes
de ser sua amigo mayor:
y esse fue el primer favor
Francisco a my parecer,
pues en el se pudo ver
lo que ya mas nó se há visto,
porque solo vos con  Christo
sois semejante, al nacer.

Quanto el mundo os prometia
todo por Dios renunciastes,
y tan pobre al fin quedastes,
que la pobresa os servia:
distes, pues, solo en un dia,
Francisco con gran larguesa
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vuestros bienes, y riqueza;
bien claro luego se há visto
quanto os pareceis con Christo,
en el vivir en pobresa.

En el morir bien se vió,
que imitastes a Iesus,
pues el puesto en una Crus
en ella la vida dió:
las llagas, que padeció,
en pies, manos, y costado,
pues esto en nadie se há visto,
y hasta os pareceis con Christo,
en la religion clavado.

Pues si tanto os pareceis,
con Christo, y Christo con vos
porque no os tengan por Dios
justo será, que os nombreis:
pues las armas, que traeis,
con essas cinco señales,
á nadie las vereis tales,
y si en outro no se han visto,
vos os pareceis com Christo
hasta en las armas reales (ESTRELA, 1667, pp. 134-135).

O frade poeta recupera uma temática cara à cultura letrada 
franciscana: a concordância ou conformidade entre a vida de Fran-
cisco e a de Cristo. No final da primeira estrofe, apresenta: “os su-
bió á tanta deidad, / pues con Christo en el nacer / en vivir, y pa-
decer / os pareceis en verdade”. A deificação do santo ocorre não 
somente porque no final da vida recebe as chagas, mas também 
porque toda a sua vida está de acordo com a de Cristo, inclusive o 
nascer. Certamente o autor recupera esse tema das citadas Crónicas 
de Frei Marcos, que, por sua vez, tem como modelo o De confor-
mitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu (séc. XIV) de Bartolo-
meu de Pisa (+ 1347), talvez o primeiro a narrar o nascimento de 
Francisco numa manjedoura. Frei Paulino pode então dizer, sem 
escrúpulos: “Imitando al Redemptor / en un pesebre nacistes” e 
“porque solo vos con  Christo / sois semejante, al nacer”. No 
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poema, o santo é descrito como verdadeiro seguidor da pobreza; 
teria abandonado bens e riqueza para viver em conformidade com 
o Cristo pobre nascido num presépio. Por isso, ele se parece com 
Cristo e com ele pode ser crucificado, carregando em seu corpo as 
marcas da paixão, no dizer do texto, as “armas reais”. 

Outro tema recorrente em nosso corpus poético, a unio mystica 
é constantemente evidenciada, tornando-se também veículo para 
a deificação de Francisco. União e deificação estão, pois, intrin-
sicamente relacionadas, como aparece no soneto XXXVI de D. 
Francisco de Portugal (1585-1632): 

Que humildemente altivo e abrasado
por terras estais em tanto céu subido,
com tal mistério ao mesmo Deus unido,
que ora original sois, ora traslado!

Deu-vos de si o mais, tínheis-vos dado,
grão mestre de querer, grande querido,
entre termos mortais Cristo ferido,
entre imortal amor Deus remendado.

Deixou-se em vós se vos levou consigo,
altíssimo alhear de almas unidas,
chagas que glórias são, guiam estrelas.

Endiosou-vos amor dando-se amigo,
céu repartiu quem repartiu feridas;
se nelas se vos deu, destes-vos nelas (PORTUGAL, 2012, p. 
84).

A primeira estrofe identifica a ascensão de Francisco ao céu e 
sua união com Deus, arrematada pelas gloriosas chagas. Por isso, o 
santo é “endeusado”; torna-se outro Cristo redivivo. A mística do 
amor faz-se também presente, já que ele está abrasado (v. 1) e sua 
deificação é levada a cabo por meio do amor (v. 12). A semelhan-
ça entre Deus e homem é tão estreita, que Francisco ora parece 
ser o próprio Deus, ora seu traslado, ou seja, sua cópia (v. 4). A 
dialética entre original e traslado é outro tema presente em alguns 
poemas, muitas vezes relacionado também à unio mystica. O mesmo 
D. Francisco de Portugal destaca-o nos dois primeiros versos de 
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um Romance dedicado ao mesmo santo: “Es traslado o original? 
/ es criatura o es criador?” (PORTUGAL, 2012, p. 232). Depois 
relaciona essa união sagrada à Trindade: 

“Tan dichosamente herido 
el Uno y Trino hizo dos, 
que es sacro engano en los ojos 
lo que en la fe es sacra unión” (PORTUGAL, 2012, p. 233). 

Os olhos físicos não podem compreender tal união, o que só 
pode ser feito por meio da fé, ou, para utilizar uma expressão re-
corrente nos textos da tradição franciscana, pelos “olhos do espí-
rito” (cf. PEDROSO, 1993). Embora se efetue de maneira interna, 
a unio mystica, ao menos no caso de Francisco, pode ser evidenciada 
também externamente, por meio de seu corpo que recebe as cha-
gas de Cristo. É o que propõe Baltasar Estaço (1570-16?): 

A Sam Françisco

A graça que vos deu a diuindade,
A qual jà na vossa alma não cabia,
Co fogo do amor tanto feruia,
Que transbordou por vossa humanidade.

Cá fora se està vendo a quantidade,
De bẽs, que Deus lá dentro vos daria,
O qual entrando nalma a quem se vnia,
Quis que mostrasse o corpo essa verdade.

E nesta vnião tem proçedido,
A causa do effeito por que mais,
Se veja o amor que tu só amor pagas,

Por que depois que Deus foi cà ferido,
Das çhagas que já teue tem os sinaes,
E vos de seus sinaes tendes as çhagas (ESTAÇO, 1604, fol. 
42v).

Francisco está repleto do fogo divino, de tal maneira que não 
pode contê-lo internamente, em sua alma. Em ebulição, como leite 
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fervente entornado de um caldeirão, esse fogo transborda exter-
namente para o corpo do santo. As feridas físicas tornam-se então 
sinal da graça que Deus o cumulara internamente, ou, em outras 
palavras, revelam a união entre criador e criatura. Construído por 
meio da técnica do espelhamento, o último terceto marca defini-
tivamente essa união. Nesse sentido, as chagas de Cristo cicatriza-
ram e, em seu corpo, ficaram apenas os sinais ou as marcas físicas 
dos ferimentos. Em Francisco, as chagas permanecem abertas, 
contudo, igual modo, são também sinais, estes visíveis de sua união 
invisível, ou espiritual, com Cristo. 

 A unio mystica evidenciada pelas chagas tem como consequên-
cia, reiteremos, a deificatio de Francisco. O santo torna-se um ser 
divino, caracterização utilizada até mesmo na catequese dos Índios 
Wracapa, como revela um cântico bilíngue português/cariri, pre-
sente no Katecismo Indico da Lingva Kariris (1709), de Frei Bernardo 
de Nantes: “Cà neste mundo tivestes / O esmalte das Chagas cin-
co, / Fazendo Deos desta sorte, / Que parecesseis divino” (NAN-
TES, 1709, p. 164). 

O santo não é Deus, tampouco o poderia ser, embora a seme-
lhança entre eles seja tão acentuada que muitas vezes se torna im-
possível distingui-los. Francisco “parece divino”, ou, como destaca 
o último terceto de um soneto presente no Cancioneiro de D. Maria 
Henriques, parece ser Deus em aparência: “Pero si os uiera luego 
cõ uestido / llamarale a Dios, Dios uerdadero / y a uos Francisco, 
Dios en aparençia” (1579-1591, fol. 165v). Semelhantemente, uma 
décima publicada na obra Templo de nosso Senhor Jesu Christo (1746) 
chama o santo de “Francisco divino” (1746, p. 51).  Esse tema 
está presente também no soneto de D. Francisco de Portugal há 
pouco referido: “Endiosou-vos amor dando-se amigo” (2012, p. 
84). Pode-se afirmar que a “mística do amor”, presente também 
nesse verso, é responsável pela transformação de Francisco em 
serafim. Duas décimas agrupadas sob o título de “Triunfo serafico 
declarado pelo amor, e cantado pelas musas, nestas duas decimas”, 
contidas no já mencionado manuscrito do Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, parece propor algo semelhante: 

I.
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Vejo braço a braço, assim
Como de amor doce risco,
Hum Serafim com Francisco
Transformado em Serafim:
Ambos se combatem em fim
Com vehemente ardor sagrado;
Mas hum e outro picado
De amor, se ausenta sentido,
O Serafim vay ferido,
Fica Francisco chagado.

II.

A fogo, e sangue se inflamma
Hoje todo o Alverne exangue,
Sóbe nelle ardente o sangue,
Desce purpurada a chamma:
Nesta lucta, a que o amor chamma
Novo Jacob se melhora;
Por quanto ao romper da Aurora
De tal batalha no ardor,
Sim leva a victoria amor,

Mas Francisco o triunfo arvora (fol. 15r).

Batalha e amor são notavelmente temas centrais nessas déci-
mas. Francisco e serafim combatem no monte Alverne, campo de 
batalha onde ambos ferem e são feridos pelo amor. A segunda 
décima restaura o tema do serafim inflamado e o relaciona à luta 
de Jacó, que implicitamente prefigura a batalha seráfico-franciscana. 
Segundo o Gênesis, alguém teria lutado contra Jacó até surgir a au-
rora (cf. Gn 32, 25), imagem recorrente na construção dos “com-
bates espirituais”, visivelmente aproveitada pelo poema.

Anônimo, o “Romance ao Seraphico Padre Saõ Francisco”, 
presente no manuscrito Ms. 1100 da Biblioteca Pública Municipal 
do Porto, é o poema que mais consistentemente retoma o tema da 
prefiguração de Francisco pelo anjo apocalíptico, citando explici-
tamente a aparição do serafim no monte Alverne, onde Francis-
co, segundo a tradição, teria recebido os estigmas. Seus primeiros 
versos reconstroem a imagem clássica do santo como cavaleiro de 
Cristo, representação, no entanto, que perdera espaço ao longo do 
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Período Moderno em Portugal. Seus primeiros versos identificam 
também a personagem santoral como chagada, tema, na verdade, 
central no poema: 

Quien sera aquel cauallero
entre todos estremado
que trae el Rey de la gloria
de sus armas señalado
el cuerpo leua herido
el coraçon trespassado (fol. 43r).

Francisco leva o corpo ferido e o coração transpassado; essas 
são as marcas do Rei da Glória, a quem o santo serve como cava-
leiro. Ele é marcado pelas armas desse Rei, vocábulo que recupera 
o tema da “analogia bélica”, conforme aparece, por exemplo, na 
Legenda Maior, uma hagiografia sobre S. Francisco escrita no século 
XIII por S. Boaventura (1221-1274). Esse autor narra que Francis-
co, antes da conversão, quando ainda sonhava ser cavaleiro, teria 
tido a visão de um palácio repleto de armas marcadas com a cruz, 
selo militar de Cristo – “cum militaribus armis crucis Christi signaculo” 
(LM I, 3). Revela, depois, que tal visão demonstrava o sucesso 
que o santo teria no futuro e a misericórdia que o sumo Rei dis-
pensava ao seu pobre cavaleiro – “ut misericordiam pro summi Regis 
amore pauperi exhibitam militi praeostenderet incomparabili compensandam 
esse mercede” (LM 1,3). Na sequência, o hagiógrafo narra que o san-
to não pôde, num primeiro momento, interpretar corretamente a 
visão porque ainda estava devotado às coisas do mundo. Assim, 
convencido do grande sucesso que o futuro lhe guardava, teria 
decidido alistar-se no exército de um conde da Apúlia (cf. LM 1, 
3), quando teria ouvido uma voz a dizer-lhe: “Revertere in terram 
tuam, quia visio, quam vidisti, spiritualem praefigurat effectum, non humana 
sed divina in te dispositione complendum” (LM 1, 3) [“Volta à tua terra, 
pois a visão que vistes prefigura um efeito espiritual que deverá 
cumprir-se em ti, não por disposição humana, mas divina” – tradu-
ção nossa]. Esse spiritualem effectum pode ser interpretado como as 
chagas que receberia; Francisco, portanto, seria marcado pelo sinal 
militar desse summi Regis, sendo a visão do palácio de armas prefi-
guração – termo caro à analogia que se pretende – do milagre que 
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ocorreria tempos depois no monte Alverne e também da fundação 
da Ordem dos Frades Menores, repleta de “militumque suorum” (LM 
I, 3) [“soldados seus” (de Francisco)]. O vocabulário utilizado no 
romance – “armas” e “Rei de la gloria”, por exemplo – confirma 
que seu autor relê a Legenda Maior, talvez por intermédio das Cróni-
cas de Frei Marcos de Lisboa.

O tema da prefiguratio faz-se presente de maneira indireta tam-
bém no poema, já que, após apresentar Francisco como cavaleiro 
de Cristo, sem discorrer sobre qualquer outro detalhe da vida dele, 
passa a narrar como teria recebido o selo desse grande Rei:    

Dizen que en el monte Aluerne
un Seraphin lo ha llagado
en cinco partes del cuerpo
que son pies, manos y lado
uino uolando del cielo
[hasta?] aquel monte sagrado
lo estava el santo Padre
en oraçion enleuado
con lagrimas en sus ojos
el campo tiene regado
uiuendo como el Rey del cielo
quizo ser crucificado
por remir a los hombres
que contra el auian peccado
el criador por la criatura
el señor por su uasallo (fol. 43r).

O fundador dos Menores é identificado, devido às chagas, 
como um Alter Christus enviado por Deus para redimir os homens 
que “haviam pecado”. A aparição do serafim, por sua vez, é des-
crita de maneira análoga à da Legenda Maior: o anjo voa do céu até 
o lugar onde se encontra Francisco. O Romance recupera, pois, o 
tema da imanência divina, tão caro à teologia mística de S. Boa-
ventura. O santo, por sua vez, transcende as esferas mundanas, já 
que é arrebatado por meio da oração. O encontro entre o serafim 
e Francisco só é possível porque existe um movimento imanente/
transcendente, de Deus que se abaixa às criaturas e delas que so-
bem ao Criador. Essa questão é explorada de maneira ainda mais 
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clara na continuação do romance: 

Dios eterno por el hombre
mal herido, y mal tratado
el alma se le salia
de compassion de su amado
pensando como en la Crus
fue en todo atormentado
sin tener quien lo consuele
de todos desamparado
qual lo piensa tal louido
en los aires levantado
con asas de Serafin
en fuego todo abrazado
con un semblante amoroso
qual nadie basta contarlo
se abaxo a lo el estaua
y en sus braços lo ha lleuado
y tanto lo apreto consigo
que en el fico afigurado
tan tierna, y tan dulçemente
entre si se an abraçado
que ni el puede dexar a Christo
ni Christo quiere dexarlo
tal es el laso de amor
con que los dos se an atado
con el las ha renouado
con el sello de Dios uiuo
su cuerpo fico sellado

Los senales de su passion
por las renouar en el mundo
que las tenia oluidado
imprimiolas Christo en el
como en sieruo mas priuado
quien uiene bien la pintura
bien uera quin la ha pintado
pues tal debuxo como este
ya mas se uio debuxado
sino fuera en San Francisco
por se de Dios tan amado (fol. 43r-43v).
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O poema reconstrói o citado tema da “mística do amor”: o 
serafim possui o semblante amoroso; aperta Francisco terna e do-
cemente em seus braços; são, pois, atados pelo laço do amor. O 
santo é elevado nos ares; o serafim se abaixa até o lugar onde ele 
se encontra. Abraçam-se e a unio mystica pode ser definitivamen-
te completada. O anjo é descrito como todo abrasado pelo fogo, 
recuperando novamente a narrativa da Legenda Maior, segundo a 
qual Francisco, no momento da estigmatização no Monte Alverne, 
“vidit Seraph unum sex alas habentem, tam ignitas quam splendidas, de 
caelorum sublimitate descendere” (LM XIII, 3) [“viu um serafim que 
tinha seis asas, tão abrasadas (em fogo) quanto esplêndidas, des-
cer da sublimidade do céu” – tradução nossa]. Esse serafim está 
figurativamente relacionado ao anjo apocalíptico, “anjo que subia 
do Oriente com o selo do Deus vivo” (Ap 7, 2) 10. Tendo isso 
em vista, o romance apresenta implicitamente Francisco como a 
concretização desse anjo na história da salvação, numa releitura da 
aparição de um anjo ao profeta Isaías: “um dos serafins voou para 
junto de mim, trazendo na mão uma brasa” (Is 6, 6). Esse serafim 
de fogo é o mesmo que aparece a Francisco no monte Alverne, e 
que, segundo o romance, “uino uolando del cielo / [hasta?] aquel 
monte sagrado” além de estar “en fuego todo abrazado”. Como 
no Apocalipse, o serafim também possui “el sello de Dios uiuo”.

PARA FINALIZAR

Como demonstramos ao longo deste trabalho, Francisco 
é identificado, por meio de diferentes analogias, como um Alter 
Christus, predicado evidenciado pelo milagre ocorrido no Mon-
te Alverne, quando os estigmas lhe teriam sido impressos. Além 
disso, vários são os poemas que o identificam como serafim ou 
o adjetivam como seráfico. S. Francisco, de uma maneira geral, é 
representado como o serafim chagado e ao mesmo tempo como o 
anjo apocalíptico que deveria surgir no futuro, como revela não so-
mente o último romance examinado, mas também – e de maneira 
ainda mais direta – a seguinte décima que colhemos do já referido 
Templo de nosso Senhor Jesu Christo:
10 Utilizamos a seguinte tradução para todas as citações bíblicas: Bíblia de Jerusalém. 
São Paulo: Paulus, 2001.
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Pé quasi da Divindade,
Direito Altar, que o que encerra,
He pôr a soberba em terra,
Se Francisco na verdade
He o Anjo do Apocalypse                              
Quando este seu pé medisse
Humildes do mar as agoas,
Ficaria o inferno em magoas,

E o Ceo em prazeres. Disse (1746, p. 15-16). 

Tratando das construções analógicas de Padre Antonio Vieira 
nas Claves Prophetarum, João Adolfo Hansen identifica o pressu-
posto básico do modelo interpretativo e figurativo presente nessa 
obra: “os lugares comuns deliberativos com que, falando do fu-
turo, [Vieira] estabelece a especularidade substancial de eventos, 
homens e coisas do Antigo Testamento, do Novo Testamento e 
do seu presente” (HANSEN, 2015, p. 27). Tal exegese recebe mais 
uma camada hermenêutica na visão dos intérpretes franciscanos. 
Há plena concordância não somente entre as personagens vete-
rotestamentárias e neotestamentárias, mas também entre elas e 
Francisco, formando um tipo de exegese que podemos chamar de 
“hermenêutica seráfica”. Assim o santo “é o anjo do Apocalipse”, 
apresenta sem peias esse último poema. Seu pé direito, chagado, 
assemelha-se ao do próprio Cristo. Esse é o pé que esmaga a so-
berba do mundo, que o redime pela segunda vez. Por isso, tudo 
volta ao seu estado natural: o inferno em mágoas; o céu em pra-
zeres. Tal antítese condensa a missão desse anjo visto por Isaías e 
João, serafim-figura do serafim Francisco, que, segundo as profe-
cias, Deus enviaria aos homens para restaurar seu reino na Terra. 
O serafim isaítico-joanino torna-se, então, umbra futurarum, ou seja, 
sombra das coisas futuras, do futuro que se realiza em S. Francisco, 
mas que, com ele, não termina. Nesse sentido, esse santo parece 
ser apenas sombra de algo mais grandioso que viria: a restaura-
ção da Igreja militante, na qual a Ordem Franciscana portuguesa 
ocuparia lugar central, principalmente porque, missionária, esta-
belecer-se-ia praticamente em todo o Orbe Terrestre, anunciando 
e espalhando a mensagem do reino de Cristo. Mas essa já é outra 
questão, que pretendemos abordar em um futuro próximo. Por 
enquanto, fiquemos com esse bosquejo de versos portugueses de-
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dicados ao santo de Assis.
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“ATÉ QUE”: VIEIRA E O FUTURO (DES)COBERTO

Thomaz H. S. Pereira1

“…sou homem do tempo; com ele vivo, com ele morro,  
com ele adoeço, com ele saro”   
(Vieira)

PERCURSO (DES)SIGNIFICADO

Diante da publicação do livro A Chave dos profetas em 2013, que, 
por muito tempo, foi considerado incompleto por alguns estudio-
sos, a exemplo de Margarida Vieira Mendes (1997), e se aponte a 
crença de Vieira para a consumação do reino durante sua existên-
cia, além do convite ao Padre Bonnuci para finalizar a obra junto 
a ele, somado ao pedido a D. Pedro para que se publique a Clavis, 
com ausência de dois capítulos, apesar de pesquisadores insistirem 
no tomo XII dos Sermões que o texto acabara, as suspeições não 
foram dirimidas acerca da obra vieirana, porém parecem só au-
mentar. Dentro da perspectiva da filologia, do conteúdo literário, 
é-nos possível pôr em discussão essa abordagem, primeiro porque 
como haveria de se ter concluído um livro inacabado, e, se Vieira 
deu aos seus auxiliares a missão de continuar o texto, não perde, 
então, a força literária desenvolvida pelo autor lusitano, pondo em 
xeque a questão da autoria? Tais quesitos são relevantes, no entan-
to, pensemos no que há nas mãos e protelemos tal discussão.

Temos livros em que o escritor lusitano relata a historiografia 
da humanidade e o reino de Cristo, o qual se consumará em um 
tempo futuro, baseando-se nos arcabouços literários das Sagradas 
Escrituras. Desse reino, Portugal usufruirá das benesses, cujo rei, 
D. João IV, há de ressuscitar e dominar todo o mundo. Essa ideia 
percorre escritos desde a leitura que Vieira fez das Trovas de Bandar-
ra, o sapateiro de Trancoso, com a publicização da carta ao padre 
1 Doutorando do programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: professorthomaz@gmail.com 
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D. André Fernandes, bispo do Japão, cujo título seria Esperanças de 
Portugal, o quinto império do mundo, estopim para acusação no Tribu-
nal do Santo Ofício.

Perante silogismo o qual chama de fundamental, nada con-
vincente, visto que aparente, “O Bandarra é verdadeiro profeta; 
o Bandarra profetizou que El-Rei D. João o quarto há-de obrar 
muitas coisas que ainda não obrou, nem pode obrar senão ressus-
citando; logo, El-Rei D. João o quarto há-de ressuscitar” (VIEIRA, 
2007 [1659], p. 8). Não há concatenação entre as premissas, embo-
ra soe de modo lógico, no entanto, Vieira aposta nesse embaraço, 
talvez retórico, para construir a sua argumentação, a sua ideia, o 
seu discurso, a sua interpretação. Na prática, verdadeiro profeta2 
consiste em observar os atos em concreto, ou seja, os fatos refe-
rentes ao prognóstico do sapateiro. Vieira amplia a nossa visão, 
lendo as trovas e imprimindo-lhes sentido. Vejamos: 

Bandarra expõe:
Já o tempo desejado
É chegado
Segundo o final assenta;
Já se chegam os quarenta,
Que se amenta
Por um doutor já passado.
O Rei novo é levantado,
Já dá brado,
Já assoma sua bandeira
Contra a grifa parideira
Lagomeira
Que tais pastos tem gostado (VIEIRA, 2007 [1659], p. 14, 
grifo meu)

O termo em destaque, grifa, é equivalente à Castela, confor-
me Vieira. Por volta de 1640, é sabido da retomada do poder por 
Bragança, restaurando a Portugal a autonomia política e econômi-
ca às mãos de Castela, cujo domínio durou sessenta anos. Em se 
tratando desse acontecimento, a Bíblia, na qual está fundamentada 
a primeira parte do silogismo vieirano, as palavras do padre tor-
nam-se verídicas. Entretanto, o raciocínio das demais proposições 

2 Deuteronômio 18: 22
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não é sine qua non uma com as outras, pondo em questão a validade 
conclusiva, tal qual, “El-Rei D. João IV há-de ressuscitar”. Vieira 
já se encontra no delinear das conquistas, dos descobrimentos de 
Portugal, que “no passado a verá nascida, no presente ressuscitado 
e no futuro glorioso” (VIEIRA, 2015, p. 144), e, durante o seis-
centos, ocorreram importantes eventos, especialmente, em 1640, 
percebendo-se ao longo do governo de D. João IV tais como: certa 
emancipação política portuguesa, um avanço na expansão territo-
rial, os vínculos comerciais com outras nações, acontecimentos, 
por conseguinte, que ligam Vieira à cronologia e, sobretudo, à his-
tória. Pelos escritos de Vieira, podem-se notar os caminhos his-
tóricos, por exemplo, de um Portugal contraditório, pois, embora 
subjugado por Castela, é valorizado como metrópole, guerreira, 
sebastianista, ou seja, de tantos atributos e esperanças, mas não 
consegue enxergar isso nem põe em prática tal como Vieira anun-
cia e constrói em um plano apoteótico. 

Para complementar essa ideia, Vieira expande um pouco mais 
suas abordagens no livro História do futuro (2015). Como diz, “da-
mos interpretações às Escrituras para nos persuadirmos que o que 
se diz uma maneira há de ser de outra” (VIEIRA, 2015, p. 539). 
Que propósito há na mensagem de Vieira, senão a de interpretar, 
persuadir e ser outra coisa o que se diz? As impressões iniciais, no 
livro em questão, firmam uma recolocação histórica de Portugal 
no cenário em destaque3 e em composição semelhante aos outros 
historiadores, sobretudo porque se tem, além de análise das tro-
vas, um novo elemento: a profecia de Daniel4. Sob os auspiciosos 
3 Não que outros escritores anteriores, como exemplo de Gil Vicente, Camões, 
entre outros, não o tenham feito e também posteriores não o intentem constituir 
Portugal a nação modelo e arquétipo para o mundo.
4 “[...] o novo e quinto e supremo Império de que havemos de tratar. Daniel será 
a primeira pedra fundamental dele, e não só do primeiro livro, em que lançaremos 
os primeiros fundamentos a este grande edifício, senão de todos os sete em que 
o dividimos. E pois Daniel há de ser o principal autor de toda a nossa História, 
porque não possa parecer de alguma maneira afeiçoada e suspeitosa a relação que 
até agora temos feito das excelências de sua pessoa espírito, confirmaremos tudo 
com um testemunho em que estejam resumidos e todos sem suspeita, e seja o do 
grande comentador de toda a Escritura, o doutíssimo Cornélio a Lapide, o qual, 
no proémio que fez à exposição dos profetas, aplicando ao nosso, como acima 
fizemos, a águia de Ezequiel, e resumindo em poucas palavras o que dele disseram 
em muitas Teodoreto, São Jerónimo, Josefo, Santo Epifânio, Doroteu, Santo 
Isidoro, e omesmo texto sagrado [...]” (VIEIRA, 2015, p. 229 – 230).
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prognósticos de um profeta canônico, ao qual aspira, e no rastro 
do que viria a ser a quinta monarquia, Vieira reconta o passado 
dos grandes heróis e escritores, pondo-os debaixo da dúvida para 
inserir seu discurso sobre os já existentes, de modo que os supere. 
Dessa maneira, enfatiza que

Nenhuma coisa, senhor, se pode prometer à natureza huma-
na, nem mais conforme a seu maior apetite nem mais superior 
a toda sua capacidade, que a notícia dos tempos e sucessos fu-
turos; e isto é o que oferece a Portugal, à Europa e ao mundo 
esta nova e nunca ouvida História. As outras histórias contam 
as coisas passadas; esta promete dizer as que estão por vir. As 
outras trazem à memória aqueles sucessos públicos que viu 
o mundo; esta intenta manifestar ao mesmo mundo aqueles 
segredos ocultos e escuríssimos que não chega a penetrar o 
entendimento. Levanta-se este assunto sobre toda a esfera da 
capacidade humana, porque Deus, que é a primeira fonte de 
toda a sabedoria, posto que repartiu os tesouros dela tão li-
beralmente com os homens, e muito mais com o primeiro, 
sempre reservou para Si a ciência dos futuros, como regalia 
própria da divindade. Como Deus por natureza seja eterno, 
é excelência gloriosa, não tanto de Sua sabedoria quanto de 
Sua eternidade, que todos os futuros Lhe sejam presentes. 
O homem, filho do tempo, reparte com o mesmo tempo ou 
o seu saber ou a sua ignorância: do presente sabe pouco, do 
passado menos, do futuro nada (VIEIRA, 2015, p. 540)

Consideremos, a priori, a assertiva “prometer à natureza huma-
na”. Muitos certamente assegurariam a nítida explicação vieirana, 
associando-a ao viés retórico como justificativa de suas nuances 
de intencionalidade, dotando de uma forma para aplacar qualquer 
intervenção imediata na alma do leitor-ouvinte, no entanto, não se 
encaminha para uma promessa, mas uma convicção, uma certeza: 
o futuro é desejoso aos seres humanos. Dado que se refere ao fu-
turo, pensa o escritor lusitano que não se tenha notícia de outros 
direcionamentos senão a que se propõe, posto “intenta manifestar 
segredos ocultos e escuríssimos que não chega a penetrar o enten-
dimento”. Se ao entendimento não se apreende, o padre confere 
a Deus a fonte e toda capacidade acerca da ciência dos futuros; 
derivando-se, daí a fé como elo de compreensão e prova daquilo 
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que não se vê. Em última análise, no trecho acima, o homem nada 
sabe do futuro. 

Se tomarmos isto enquanto verdade dogmática, não há como 
se construir uma história do futuro. Fechemos o livro e coloque-
mos uma pedra, caso não levássemos em conta três elementos: 
a coisa, o homem e a interpretação. A estratégia vieirana tende à 
nulidade haja vista, obviamente, ele ser homem, inobstante per-
ceba-se sub-repticiamente versar um pouco acima da humanida-
de, porque oferta-se a si a tarefa hermenêutica em reinterpretar a 
história humana portuguesa. Consequentemente, ele assume uma 
postura diversa da de um homem comum, porque interpreta, e, 
por sua vez, partilha de saberes do futuro não porque seja Deus ou 
com ele haja estrita comunhão igual ao primeiro homem, mas pelo 
fato de, com lentes de aumento, as Escrituras, insere o pensamen-
to e fundamentação desse futuro glorioso, próspero e de inúmeras 
conquistas a partir das possíveis lacunas bíblicas. Dessa maneira, 
suspeitamos da incidência veementemente presente nos escritos 
do lusitano de um caráter, quiçá, antropocentrista, tendo em vista 
que se imagine, pelo viés humanista, por meio das letras e penas de 
um homem, atingir uma centralização discursiva em um plano que 
se desenvolve de Vieira para Portugal, ou melhor, de Vieira para D. 
João IV e, com efeito, deste para o mundo. O círculo não parece 
compartilhar a forma Deus centro, marca medievalizante stricto sen-
su, em detrimento ao homem marginalizado, porém, tenciona-se 
entre as forças humana e divina. Pressupomos, no entanto, que 
o simples ato de Vieira em se posicionar como hermeneuta de 
uma história do futuro, demonstra uma áurea e vestígios antropo-
cêntricos, acomodando o tempo à pessoa. Isto é, ter a ciência do 
futuro decorre da interpretação em que se lança Vieira, o homem. 
Data vênia, tal levantamento não será pauta para aprofundar nesse 
momento. Vieira, portanto, em História do futuro, insere à história 
de Hesíodo, Tucídides, como historiador do futuro, a história do 
reino de Portugal, aquela pequena e menosprezada porção de ter-
ra, precursora na técnica das navegações, condado do acúmulo de 
metais, rei das especiarias, embora apresente pouca força militar 
em comparação às outras potências da Europa.

O passeio a que nos dispusemos, refletem duas apreciações: a) 
os livros citados fazem parte da teia hermenêutica do lusitano, da 
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qual denominamos trilogia profética5; b) e todas representam in-
completude, obras inacabadas em conceitos e ideias. Perante essa 
arquitetura do futuro, Vieira inspira um futuro (des)coberto, “até 
que”, expressão que marca, sobretudo, um elo entre a proposição 
e o sentido, articulando-se no viés da hermenêutica, condição de 
(não)possibilidade retórica. No entanto, é salutar inferir que, dian-
te do sentido literal empregado, cinge-se o papel retórico, recondi-
cionando a sua proposta discursiva em si e, portanto, destinando 
ao desenvolvimento do seu pensamento apocalíptico uma signifi-
cativa enunciação. 

O termo em questão, “até que”, configura a formação da esca-
tologia neotestamentária cujo princípio basilar é o de: “o reino de 
Deus está próximo”6. Deduz-se, com isso, a sentença neque instan-
tia, neque futura. Para Borges (1995), há duas considerações na pro-
posta de Vieira: “a distinção dos tempos”, que é marcada pelos pe-
ríodos estabelecidos diante dos fatos que acontecem numa espécie 
de descrição do caminho histórico dos portugueses até a chegada 
da concretização do reino. E isso se define bem com as datas e 
idades. A outra diz respeito ao espaço cujo desenho é visualizado 
na escrita de Vieira, traçando assim uma “cosmografia” dos am-
bientes, dos lugares percorridos e como resultado uma “formação 
intelectual, do conhecimento de terras e mares” (BORGES, 1995, 
p. 190) para uma construção dos elementos que se unem e se dis-
tanciam da proposta jesuítico-cristã. Dessa caracterização tempo-
ral e espacial, advém uma síntese qual seja: existencial. Esta síntese 
tem como cerne o homem.

O homem é, em suma, a imagem e semelhança de Deus, outro-
ra perdido e recopilada por Cristo hipostaticamente. “E o verbo se 
fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos 
a sua glória, glória como a do unigênito do Pai” (João, 1,14). Sob 
a visão do já, porventura, instantia vieirana, questionaram os discí-
pulos de Cristo acerca da restauração do reino de Israel naquele 
momento, por acreditarem na visão política daquele que seria o 

5 Em verdade, fala-se em trilogia por se concentrar em três livros, História do futuro, 
A chave dos profetas e Esperanças de Portugal, mas poderia ser ampliado para tetralogia 
etc. O que se deve levar em conta é que os textos proféticos de Vieira devem ser 
considerados em conjunto, em uma espécie de tratado complexo, abrangendo os 
Autos, Apologia das coisas profetizadas e a Defesa perante o Tribunal.
6  Mt. 3, 22.
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ungido e assim destronar os reis injustos para governar com justiça 
e equidade, subjugando os outros povos, especialmente, os roma-
nos. E numa resposta com relação à sua volta, afirma o Cristo: 
Não vos pertence a vós mas ao Pai; ao que diz Vieira em Clavis Propheta-
rum, reforçando isso, por acreditar, ou pelo menos, transmitir que 
crê ser um furto ou sacrilégio o desejo do homem em misturar-se 
àquilo que só está reservado ao Pai, a Deus, o qual não mostrou 
nem aos anjos no Céu, quanto mais aos meros mortais. Geniosa-
mente, o escritor português interfere nas Escrituras, proferindo-as 
a sua maneira, reajustando as expressões para melhor convencer o 
ouvinte e se posicionar não como mero mortal, tentando manter 
o homem distante das coisas futuras, destinadas aos escolhidos tão 
somente, no caso, ele próprio, proclamador da verdade divina.

Isso fica evidente quando ele diz:

Mas se dissermos que não é pensando mas lendo, não é do 
próprio cérebro mas dos oráculos divinos, que havemos de 
extrair com diligente contagem os tempos e o cômputo dos 
tempos, seremos ainda assim refutados de muitas formas pe-
los textos sagrados e pela experiência que nos guia. E em 
primeiro lugar, sem dúvida, pela cronologia dos tempos pas-
sados desde o começo do mundo, extraída não de outra fonte 
senão dos livros sagrados (VIEIRA, 2013, p. 15).

Associado ao do Novo Testamento, o ainda-não, neque futura, 
há de se concretizar, a posteriori, num tempo ainda desconhecido 
pelos homens. Os profetas falam por enigmas e imagens, além de 
utilizar termos com sentido próprio e comum, tempo, dia, ano, só 
que a estes vocábulos escondem-se os pensamentos e a certeza ou 
demarcação do tempo, como por exemplo, quando o Senhor usa 
ano agradável, quer dizer um tempo da Graça e do Evangelho, ou 
seja, um tempo sobre-humano e que, sobretudo, distancia o saber 
dos mortais do do divino, como já se tem escrito: um dia para Deus 
é como mil anos e vice-versa. Sabendo de tudo isso:

É universalmente certo que podemos não só discorrer acerca 
dos tempos em que hão-de realizar-se coisas futuras, e in-
dagar e pesquisar diligentemente quando e durante quanto 
tempo hão-de existir, mas também estabelecer ao certo mui-
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tas perspectivas sobre esses tempos, ou dá a seu respeito uma 
opinião provável (VIEIRA, 2013, p. 37).

Observam-se duas formas de envolvimento no quesito tempo: 
chronos e kairós. De acordo com Pimentel (2008), o tempo é assun-
tivo. Ele relata que esse tempo se refere a um tempo não contínuo, 
que se vincule à quantidade cronológica. Ainda consoante o refe-
rido autor, o tempo em Vieira é kairológico, visto que se trata de 
um tempo oportuno, associado também ao instante da saudade e 
esperança. Dessa maneira, isso rompe com a cronicidade, delimi-
tada e reduzida da perspectiva profética que se nota, concedendo, 
portanto, à história uma “erupção” do Ser Sagrado na vida e exis-
tência humanas. Esse tempo aproxima-se do tema da Eternida-
de, do momento oportuno que se estende por todos os tempos, 
tornando-se o tempo perfeito, tempo da glorificação engendrada 
entre o material e o espiritual, e consumada pela obra do Espírito 
Santo. Trata-se do tempo de Deus.

Ao justificar isso, o padre narraria como verdade quatro ins-
tâncias: moral, teológica, provável ou canônica e conscientizando 
o receptor para vontade, o empenho, a genialidade, engenhosida-
de do pregador, assim como a crença nas letras que construiria 
e firmaria como sendo parte integrante da História de Portugal; 
nesse devaneio literário e, quiçá, loucura em enxergar-se como his-
toriador do futuro e profeta do passado, ele soergue uma memória 
portuguesa, cujos feitos e glórias acompanham a trajetória desse 
reino para, desse modo, assegurar no relato vieirano futurístico a 
representação simbólica do reino no mundo através do Encoberto 
que, para o profeta lusitano, interpretando as trovas, havia de ser 
D. João IV. Vieira coaduna e simbiotiza, se assim se pode falar, o 
tempo da história e a história em “uma dimensão de aperfeiçoa-
mento espiritual, que se traduzirá numa época de plenitude, de paz 
e harmonia interior da pessoa humana” (BORGES, 1995, p. 193). 
O tempo aqui representa a prudência e a ponderação, atendendo 
à concepção personalista que alimenta e sedimenta o Cristianismo.

Assim, nosso escritor luso é um ser do tempo: chronos e kairós. 
Esse oxímoro faz parte de uma construção imagética e imaginária, 
por meio da profecia, que age no tempo e está na obra vieirana, 
mostrando um curso, uma linearidade temporal, sobretudo, crono-
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lógica ao desconstruir as assertivas dos historiadores do passado 
para sobrepor ao que ele conta sobre o futuro. Então, estabelece-
-se um patamar historiográfico, de firmar um tempo psicológico 
na cronologia de Vieira que se deteve na interpretação do profeta 
Daniel para assegurar que, com a conquista do trono português e 
a expulsão de Castela e Holanda e a supremacia nos “mares nun-
ca dantes navegados”, era chegada a hora de se fazer conhecer o 
Quinto Império do Mundo. Misturam-se os tempos: cronoroló-
gico. A expressão “Até que” administra-se para o já e o ainda-não 
neotestamentários. Com isso, ele tenta transformar a Lusitânia em 
um parâmetro para as demais nações, porque esta reiteradamente 
em seus escritos havia de ser o Quinto Império e exemplum para 
o mundo e a partir dessa semente fortalecer as raízes do mirabolis 
profético.

Sabemos da existência do jogo literal e figurado que Vieira 
faz uso, por meio das Sagradas Escrituras, para chancelar o que 
lhe é inerente: a interpretação daquele futuro generoso a Portu-
gal. Diante disso, sopesando as alegações também elencadas nA 
chave dos profetas, desencadearia, por fim, a circularidade hermenêu-
tica. Nesse complexo exegético, destacamos o sentido próprio7, 
o qual, por vias da semelhança, em vista de que “assemelhar é, 
em um sentido, ser à imagem de...” (RICOEUR, 2005, p. 295), 
delineia-se consequentemente um nó na retórica, estrangulando-a 
pela explicação. Suspeitamos que o Crisóstomo português atribua 
nesse livro em estudo a semelhança ou similitude como centro 
de seu discurso, envolvendo todos os demais e apenas a título de 
exemplo, no começo do livro reino de Cristo é comparado a qua-
tro reinos: Adão, Melquisedeque, Davi e Salomão. A elaboração 
hermenêutica de Vieira o leva a deslizes8, quando diz que Paulo é 

7 “Pode-se denominar sentido próprio o sentido do enunciado que apenas recorre às 
significações lexicais registradas de uma palavra, as que constituem sua designação” 
(RICOEUR, 2005, p. 152).
8 Entende-se deslize o fato de ser de conhecimento de todos que o apóstolo Paulo 
assinava em suas cartas e era pacífico entre os padres não ser de autoria dele a carta 
aos Hebreus. Mas, considerando que Vieira estivesse perante o Tribunal, a fim de 
manter autoridade discursiva, talvez tenha permanecido com o autor e apóstolo 
Paulo para o livro em questão.
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autor do livro de Hebreus9. Doutra sorte, 

Reino de Cristo é algo que se conclui, não da própria alego-
ria nem da própria palavra metafórica “unção”, mas daquilo 
que se significa e entende mediante a própria palavra, ou seja, 
deificação. É que a humanidade de Cristo diz-se ungida pela 
União, porque deificada, e porque deificada, por isso elevada 
à dignidade do reino e da soberania suprema (VIEIRA, 2013, 
p. 239).

O sentido literal que se emprega e avança ao longo do texto, 
configura-se uma ruptura no papel retórico, e, portanto, guia-nos 
sob a promessa, sob a proposição do “até que” o Anticristo seja 
derrotado, “até que” D. João IV ressuscite, “até que” D. João IV 
assuma a quinta monarquia, “até que” ratifique toda a profecia 
cogitada nos escritos do lusitano sobre Portugal, ou “até que” o 
futuro se revele (des)coberto.
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POÉTICA DO ENCONTRO

Tiago Correia de Jesus1

INTRODUÇÃO

Nesta comunicação, trago parte de uma pesquisa de Iniciação 
Científica em andamento sob orientação do professor Sandro Or-
nellas, detendo-me no livro Indulgência Plenária (2015 [2007]), do 
poeta português Alberto Pimenta. Pretendo identificar e compre-
ender como a categoria de alteridade se organiza no livro como 
uma “Poética do Encontro”. Meu objetivo também é formular 
uma crítica da cultura contemporânea baseado nos conceitos de 
subalternidade e testemunho são nossa hipótese de fundamento 
da poética do encontro no livro. O livro é parte de uma pesquisa 
maior que inclui também o livro Curare (2011), do poeta brasileiro 
Ricardo Corona.

A primeira edição do livro Indulgência Plenária foi publicada em 
2007, na cidade de Lisboa, recebendo prefácio do poeta e ensaísta 
brasileiro Pádua Fernandes. E, somente no ano de 2015, apoiado 
pelo Secretário de Estado da Cultura do Governo de Portugal, a 
obra chega ao Brasil editada pela editora mineira Chão da Feira, e 
que opta por manter preservada a grafia do autor, tal como publi-
cada nas primeiras edições portuguesa.

Indulgência Plenária deixa flagrar o encontro do eu-lírico com 
uma personagem. Ele é anunciado logo no primeiro verso do 
poema “conheci-te no mictório/ no aeroporto de Schiphol” (PI-
MENTA, 2015 p.71). Inicia-se, a partir deste instante, a persegui-
ção do poeta com a figura que chamara sua atenção, a protagonis-
ta. Ao ir atrás dela, ele descobre seu nome (Gisberta Salce) e, desde 
então, vai escrever seu poema falando sobre ela e por ela. Assim, 
pensando na forma que o discurso é desenvolvido no texto, vamos 
refletir e discutir se nele existem configurações de testemunho e/
ou de subalternidade no encontro do eu-lírico com Gisberta. E se 
existir essas configurações, de que forma elas estão organizadas e 
1 Graduando em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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se é possível identificar seus limites categoricamente.  

A PERSONAGEM

Gisberta Salce Júnior nasceu Gisberto, na cidade de São Paulo, 
filha de Angelina Muro e Gisberto Salce, no início da década de 60. 
Filha caçula de uma família de oito filhos, ainda na infância dava 
sinais de que havia nascido em um corpo que não correspondia 
com sua identidade de gênero. 

Somente após a morte do seu pai, aos 14 anos de idade, Gis-
berta tomou coragem e contou aos familiares que ela gostaria de 
se tornar uma mulher. Até confessá-lo, sofreu com as repreensões 
do pai e de alguns dos seus irmãos, que não aceitavam o seu com-
portamento diferente dos outros meninos. 

Ainda no Brasil, na cidade de São Paulo, Gisberta começa a 
frequentar a noite gay e fazer amizade com algumas travestis e 
transexuais. Entre as que conheceu, tornou-se, especialmente, 
amiga de duas, que tempos depois se somaram à crescente estatís-
tico da violência contra pessoas homossexuais na capital paulista. 
Perdê-las para o crime de homofobia/transfobia, deixou-a assus-
tada e com muito receio de se tornar a próxima vítima deste tipo 
de crime. 

Encorajada pela vontade de ter uma vida mais segura, Gisberta 
decide se mudar para Paris, na França. Durante os dois anos em 
que viveu na capital francesa, retornou ao Brasil algumas poucas 
vezes para visitar os familiares. Numa dessas vindas, aproveitou 
para colocar silicone, fazer tratamento hormonal e algumas cor-
reções estéticas no rosto, para deixá-lo com traços femininos. Em 
seguida, resolveu se mudar para cidade ao norte de Portugal, Por-
to, e nela viveu durante vinte anos, até os dias em que foi violen-
tada e morta. 

No Porto, Gisberta conquistou espaço no cenário artístico das 
casas de show gay. Inicialmente, começou a fazer espetáculos de 
transformismo nos bares Bustos e Syndicato. Comumente, ves-
tia-se com um vestido cor de rosa com um laço atrás, e sempre 
deixava por perto uma taça de champanhe. Ao contrário de outras 
performáticas, ela não usava peruca nas apresentações, mas seu 
próprio cabelo. 



Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

1691

Em seus shows, uma das performances que se destacava era a 
da cantora da Bahia Daniela Mercury. A baiana começava a ganhar 
espaço no cenário musical português, e como os portugueses não 
poderiam ter sempre os espetáculos de Daniela, e por também ter 
o mesmo sotaque, Gisberta era convidada a cantar as canções da 
cantora da Bahia. Mesmo assim, o dinheiro do trabalho realizado 
nas casas de show não era suficiente para pagar as contas, para 
complementar a renda, recorreu à prostituição.

Se viu impedida de continuar a se sustentar por meio da pros-
tituição ao descobrir que havia contraído o vírus HIV. Iniciava-se 
para a transexual brasileira o declínio de sua vida, que ficou ainda 
mais deteriorada com as consequências da morte por atropelo do 
seu cão. A partir de então, Gisberta entrou em profundo desâni-
mo, a se perceber sozinha, sem a companhia do seu bicho de esti-
mação. Além disso, o consumo de drogas, especialmente da coca-
ína, acentuou ainda mais o quadro depressivo que estava vivendo. 

Com o visto de imigrante em Portugal vencido, a sua situação 
era de ilegalidade no país, igual a de tanto outros brasileiros. O seu 
nome masculino em um corpo de uma mulher não permitia que 
obtivesse trabalho. Sem ter como conseguir dinheiro para pagar o 
aluguel do apartamento em que morava, se viu obrigada a deixá-lo 
e abrigou-se em um prédio em obras, abandonado no Porto.

Neste prédio, Gisberta viveu seus últimos dias de vida, antes 
de ser levada ao fundo do poço, logo após ser violentada por treze 
adolescentes, estudantes e moradores de uma instituição adminis-
trada pela Igreja Católica, chamada de Oficina de São José. Antes 
do início das violências cometidas pelos garotos, eles a descobri-
ram no prédio e, inicialmente, faziam visitas com frequência para 
levar comida ou cozinhar junto com ela. 

Tempo depois, os garotos contaram para outros colegas so-
bre Gisberta e a descreveram como uma espécie de “um homem 
que ‘tinha mamas’ e ‘parecia mesmo uma mulher” (VITORINO, 
2006). As visitas que antes eram solidárias, tornaram-se, para Gis-
berta, um pesadelo. Os garotos começaram a violentá-la gratuita-
mente. Organizaram-se em grupos e se reversavam para agredi-la 
física e verbalmente. 

Três dias, foi o tempo que duraram os atos brutais cometidos 
por crianças e adolescentes. Deixaram no corpo de Gisberta mar-
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cas de pedradas, pauladas, chutes, queimaduras de cigarros, abuso 
sexual com o uso de pedaços de madeira. Após julgá-la morta, 
arquitetaram como desaparecer com o corpo da brasileira. Pensa-
ram em queimá-la, mas logo em seguida abortaram o plano, pois 
receavam que a fumaça chamasse a atenção de quem estivesse pró-
ximo ao prédio, também desistiram de enterrá-la, pois não tinham 
as ferramentas necessárias. Restou a alternativa de atirá-la no poço 
do prédio, que estava cheio d’água. Gisberta estava inconsciente, 
porém ainda continuava viva. Ao jogá-la no poço, ela se afogou e 
morreu. 

Mais tarde, ainda no mesmo dia, um dos garotos se sentindo 
arrependido, confessou à professora do Oficina de São José o que 
tinha feito em companhia dos outros colegas. Já era tarde, Gisber-
ta estava morta. No dia seguinte, os jornais portugueses trataram 
o caso como assassinato do “travesti” e do “imigrante sem-teto” 
no Porto.

O Ministério Público Português, no julgamento do crime Gis-
berta, decidiu condenador o garoto mais velho do grupo, por já ter 
cometido delito, ao cumprimento de oito meses em prisão efetiva 
pelo crime de omissão de auxílio. A maior parte do grupo, no 
primeiro momento do processo, foi responsabilizado pela “prática 
em co-autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma 
tentada e a título de dolo eventual” (RODRIGUES, 2006). Entre-
tanto a autópsia constatou que a causa da morte da brasileira não 
decorreu das agressões realizadas pelos garotos, mas por afoga-
mento. 

Dos treze réus, coube a onze destes a condenação por prática 
de crime de ofensas corporais qualificadas, e aos outros dois res-
tantes o indiciamento apenas pelo crime de omissão de auxílio. 
Também foi decretado, para onze desses, internamento em Centro 
Educativo durante o período de onze a treze meses e aos outros 
dois a medida tutelar de acompanhamento educativo por 12 me-
ses. 

No ano de 2007, ano seguinte à morte de Gisberta, o poeta 
português Alberto Pimenta publica Indulgência Plenária, livro/poe-
ma longo no qual em linguagem poética vai tratar do crime sofrido 
pela transexual brasileira. Não se trata apenas de uma obra que visa 
à homenagem, mas também de um ato político contra as autori-
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dades e a legislação portuguesa que naqueles anos não classificava 
atos homofóbicos como criminosos para que seus praticantes pu-
dessem ser punidos. 

O termo “Indulgência Plenária” que dá título a esta obra de 
Pimenta, conforme esclarece o Catecismo da Igreja Católica, sig-
nifica, segundo o parágrafo 1471 da Indulgentiarum doctrina:

§1471  “A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão 
estreitamente ligadas aos efeitos do Sacramento da Penitência. 
“Indulgência é a remissão, diante de Deus, da pena temporal 
devida aos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, 
devidamente disposto e em certas e determinadas condições, 
alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da 
redenção, distribui e aplica, com autoridade, o tesouro das 
satisfações de Cristo e dos Santos” (Paulo VI, Const. Apost., 
Indulgentiarum doctrina, 2) “A indulgência é parcial ou ple-
nária, conforme libera parcial ou totalmente da pena devida 
pelos pecados (Indulgentiarum Doctrina, 2 ). Todos os fiéis 
podem adquirir indulgências (…) para si mesmos ou para 
aplicá-las aos defuntos” (CDC, cân 994). (AQUINO, 2017)

A DINÂMICA DAS SUBJETIVIDADES

Dividido em cinco sessões, o livro em sua primeira parte en-
cena o encontro do eu-lírico com Gisberta no banheiro do aero-
porto de Amsterdam e a sua morte: “sei que irrompeste/ Estrela 
subitamente visível” (PIMENTA, 2015, p.76). Na sessão seguinte, 
a vida de Gisberta em Portugal começa a ser contada e seu nome 
é mencionado pela primeira vez na obra. Dois elementos se des-
tacam na terceira parte do poema, o primeiro é a cidade – que 
aparece nos versos, “mas não conhecias as muralhas/ que te enco-
rajavam/ nem os graffitti suásticos/ que as cobriam” (PIMENTA, 
2015, p.95), e o segundo – as consequências da possível influência 
religiosa na intolerância à diversidade sexual em Portugal, “o que se 
seguiu foi um acto-de-fé” (PIMENTA, 2015, p.96). Na quarta parte, a 
soropositividade em que Gisberta vivia é tratada em paralelo com-
parativo a um rapaz mutilado, “Pensando no rapaz repito/ abandonado 
ali ao desvelo branco das Pombas/ e com o braço inexistente/ Incapaz de as 
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enxotar” (PIMENTA, 2015, p. 100), e, também, aparece a situação 
da personagem e o que ela se tornou em decorrência do crime 
de homofobia/transfobia, “uma vítima talvez da violência urbana/ É 
preciso denunciar isto” (PIMENTA, 2015, p.100), e por último, o es-
tado de ilegalidade de tantos imigrantes em Portugal, “Lembra os 
imigrantes/ que chegam/ ou não ao cais/ Com diferença que os que chegam/ 
vêm em busca da vida/ que nunca tiveram” (PIMENTA, 2015, p. 103-
104), e, também quando é dito, “Estavas sob ameaças múltiplas/ ditas 
legais também/ Mas/ a tua despreocupação/ era o que te fazia (...) em exílio 
permanente na vida/ estavas tu/ como querias tu/ que te exilassem/ sem 
te matar”, (PIMENTA, 2015, p. 105).  No desfecho do poema, 
encontra-se, principalmente, o deslocamento social que Gisberta 
viveu e que a colocou num espaço de vulnerabilidade, “algumas 
patas te arrancaram/ ao tempo que te pertencia/ como era possível/ estares 
na teia/ e gostares de lá estar/ e Ficou/ o Abomínio e Desolação/ O teu 
problema é que tu esqueceste/ tudo isso [...] mas tiveste um desmaio/ e depois 
outro em público/ pálida desfigurada/ com as mãos apertadas/ no peito/ su-
bitamente fugido...” (PIMENTA, 2015, p.108-109), e finalizado com 
a voz de Desdemona de Shakespeare, na cena de seu assassinato, 
implorando mais tempo de vida a Otelo, “[...] I called my love false love 
but what said he then?/Sing willow, willow, willow./ If  I court more women 
you’ll couch with more men” (PIMENTA, 2015, p.116).

Metodologicamente, para organizar as análises dessas cinco 
partes em que o livro foi divido, coloquei-as em forma de tabelas. 
No lado esquerdo delas, inseri as estrofes do poema, e no direito, 
tentei discorrer um comentário coerente, interpretativo ou não, 
sempre com o auxílio de leituras realizadas das notícias de veículos 
de comunicação da imprensa portuguesa e brasileira, que noticia-
ram o assassinato de Gisberta em 2006, e algumas outras notícias 
que foram publicadas ao longo desses últimos onze anos, desde 
que o homicídio aconteceu. 

Em uma nova leitura do poema, busquei averiguar a posição 
das vozes no texto, tentando identificar quando é o eu-lírico que se 
faz presente e em quais momentos é a personagem Gisberta quem 
está falando. O objetivo dessa averiguação foi tentar perceber o 
jogo de subjetividades entre um eu-lírico que às vezes assume a 
voz da própria Gisberta, como que falando no lugar dela, falando 
com ela e/ou dela. Portanto, é a partir da leitura desse encontro de 
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sujeitos e vozes no poema que busco construir a hipótese da pes-
quisa a partir dos conceitos de testemunho (AGAMBEN, 2015) e 
de subalternidade (SPIVAK, 2014)

Segundo Giorgio Agamben em O que resta de Auschwitz: o ar-
quivo e a testemunha (2015, p.43), a testemunha comumente teste-
munha a favor da verdade e da justiça, e delas (verdade e justiça) 
a sua palavra extrai consciência e plenitude de sentido para seu 
testemunho/sua enunciação. Portanto, o que Alberto Pimenta faz 
em Indulgência Plenária é mais do que uma homenagem à transe-
xual brasileira, mas a sua forma de manifestação política contra o 
resultado do julgamento do crime na justiça portuguesa, e a sua 
tentativa de revelar através do seu testemunho o período em que 
Gisberta esteve no umbral extremo entre a vida e a morte.

Indulgência Plenária é um poema em certa medida narrativo, o 
que permite ao leitor identificar o deslocamento das vozes pre-
sentes no texto. Nas cinco sessões em que é dividido o poema, 
constatei que somente três vezes há a presença da fala da Gisberta. 
A primeira aparição da sua voz coincide com o encontro do poeta 
com ela. Segundo o eu-lírico, ao flagrá-la no mictório do banheiro 
do aeroporto de Schiphol, ele a escuta dizer “Olhaste e disseste bem 
alto/ Mosca e Haiku/ E saíste/ antes de entrar mais ninguém” (PIMEN-
TA, 2015. p.71). 

As duas palavras “Mosca” e “Haiku” mencionadas pela perso-
nagem são disparadoras para desencadear a perseguição que suce-
de do poeta para ela, como é descrito no poema “Saí a correr/ mas 
já não te vi/ Até que depois duma volta inteira ou mais/ àquele labirinto 
ou recinto/ como se diz das feiras onde se vai andar/ ou ver andar de car-
rocel / e fazer tiro ao alvo/ Ao passar por um dos bares/ lá estavas tu e os 
teus bandós/ Louros como a cerveja que tinhas à tua frente” (PIMENTA, 
2015. p.72). Desse modo, ao encontrá-la depois sentada na mesa 
do bar, o poeta pede para se sentar junto a ela e pergunta sobre que 
“Mosca e/ que Haiku” que ela se referia enquanto estava usando 
o mictório, fazendo-a compreender que ele é o homem que estava 
no banheiro do aeroporto. 

Além da descrição do encontro, também é a primeira vez que 
o eu-lírico fala em nome Gisberta, e isso pode ser conferido em: 
“[...] Ah era Você/ A Mosca / é pura invenção/ desse Génio holandês/ 
para atrair sobre ela jacto da mijada/ e assim evitar salpicos para/ fora/ 
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em balística e hidráulica botânica/ parece uma violeta esmagada/ num livro 
de/ orações / e/ o Haiku/ foi um profissional de djembe/ que um dia me 
ensinou/os/ buraquinhos abaixo da mosca/ negros e redondinhos/ Não em 
forma de tulipa/ como se poderia estar à espera/ Três fieiras deles [...]” (PI-
MENTA, 2015. p.72). 

Em seguida, descreve-se sobre as mudanças ocorridas na tran-
sição de um corpo masculinizado para outro com características 
femininas “quer dizer/ Mudei como a borboleta/ mas ao contrário/ Ima-
gina ganhei asas/ saí que nem um verme de mesa de operação/ mas ganhei 
nova asas/ asas de verdade/ em baixo e em cima” (PIMENTA, 2015. 
p.74). Também é revelado que o levou a personagem ir ao banheiro 
masculino foi uma espécie de sentimento nostálgico “Hoje veio-me 
uma saudade assim/ da Mosca e do haiku / e Entrei no dos Homens / onde 
dantes sempre / entrava” (PIMENTA, 2015. p.74). 

A segunda vez que no poema o eu-lírico fala em nome da Gis-
berta, ele se encarrega em descrever algumas das suas experiências, 
e em seguida, solicita dela uma confirmação para legitimar o que 
é dito em nome dela: “[...] o amor às vezes era longo/ como a demora 
numa estação/ Mas outras vezes feito a alta velocidade/ com o fim sempre 
em suspenso/ [...] às vezes era longo/ como a demora no bar duma estação/ 
entregue a aromas/ a dançar nas narinas/ e a tremer na língua/ Outras 
vezes feito ao chicote da chuva/ a molhar o pescoço e as pernas / com o fim 
sempre escorregadio / em cima de saltos altos e baixos saltos / e saltos de toda 
a espécie [...]” (PIMENTA, 2015. p.88-89)”. 

Nesses versos, são apresentados uma variação entre os espaços 
transitados pela personagem, e eles se dividem em dois instantes: 
o primeiro, enquanto Gisberta se apresenta com seus espetáculos 
em bares, e o segundo, quando ela se prostitui entre as estações e 
ruas do Porto. Logo em seguida, surge o pedido de confirmação 
sobre aquilo que ele menciona sobre ela, dizendo-a “não é verdade/ 
Gisberta” (PIMENTA, 2015. p.89); e na estrofe seguinte ele res-
ponde em nome com uma afirmativa ao que foi perguntado “sim/ 
um Panorama difícil de enquadrar/ história até de fugir” (PIMENTA, 
2015. p.89); e acrescenta dizendo que é “história até de fugir”. 

E a terceira e última vez que identifico o agenciamento da voz 
da personagem Gisberta no poema, se encontra no final do texto, 
na penúltima lauda da obra. Nessa sessão que encerra o texto, é 
possível perceber o desfecho trágico da personagem. Essa leitura 
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é realizada a partir da repetição de um pedido de ajuda “tira-me 
daqui/ tira-me daqui” (PIMENTA, 2015. p.115); e depois ele torna 
a se repetir a partir da própria voz do eu-lírico no poema “tira-me 
daqui não sei se foste tu que dissestes” (PIMENTA, 2015 p.115); e que o 
deixa em dúvida se o pedido partiu da personagem do poema, pois 
tu “não mexeste os lábios” (PIMENTA, 2015 p.115)

Esses três momentos do poema, tenho considerado instantes 
em que o poeta precisou deixar marcado no texto um discurso hi-
potético que ele mesmo se sugere e que acredita que são falas que 
poderiam ser ditas pela própria Gisberta. Existe um agenciamento 
feito pelo poeta que vai falar em nome dela e para com ela, embora 
tudo aquilo que for dito por ele em nome dela é especulação, ou 
melhor, um disparo movido pelo desejo de reivindicar algo em 
nome de um (a) outro (a). 

Com exceção dos trechos destacados, é predominante no po-
ema uma instabilidade da forma com que o discurso poético se 
mantém em Indulgência Plenária. Não há um período de longo re-
pouso do entrelaçamento daquilo que é dito e da forma com que 
se realiza. A dinâmica das representações entre as vozes presentes 
no poema nos dificulta traçar os limites claros entre a subalterni-
dade e o testemunho, uma vez que, essas duas hipóteses parecem 
estar se complementando. 

O eu-lírico de Alberto Pimenta participa de Indulgência Plenária 
testemunhando sobre um testemunho que falta. E este que teste-
munha não tem nada a dizer, nem têm instruções ou memórias a 
transmitir. Não têm “história”, nem “rosto” e, menos ainda, “pen-
samento”, pois morreu e não pode mais enunciar sua própria vida. 
Assim, quem assume para si o ônus de testemunhar em nome do 
outro, deve saber que testemunha pela impossibilidade de testemu-
nhar. Isso, porém altera de modo definitivo o valor do testemunho, 
obrigando a buscar o sentido em uma zona imprevista (AGAM-
BEN, 2015. p.43). 

Essas características aproximam a leitura do poema para ser in-
terpretada também como um texto também de testemunho. O po-
eta tem tentado ao longo da obra resgatar de algum lugar histórias 
e pensamentos, talvez, vividos pela personagem Gisberta. Quando 
no poema os versos dizem “e Tu/ em nenhuma área sentias tanto/ a 
Necessidade dalguns cuidados fundamentais/ Mas que ponte ou/ debaixo de 
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que Ponte seria isso possível”, assim se tenta escrever no texto a fase de 
maior vulnerabilidade da vida da Gisberta, quando a moradia dela 
era as ruas da cidade. 

Para Primo Levi, um dos poucos sobrevivente de Auschwitz, 
analisado por Agamben em seu livro, a testemunha integral, antes, 
o lugar de um experimento, em que a própria moral, a própria 
humanidade é posta em questão. O muçulmano é aquele não pode 
testemunhar, considerado como – o instestemunhável. Ele é uma 
figura-limite de uma espécie particular, em que se perdem sentido 
não só de categorias como dignidade e respeito, mas até mesmo 
a própria ideia de um limite ético, no caso do nosso estudo, entre 
Alberto Pimenta e Gisberta Salce.

Embora o contexto de umbral por que passou Gisberta não 
seja o mesmo do da figura do muçulmano abordado em O que resta 
de Auschwitz, de Giorgio Agamben, o que se assemelha entre eles é 
que a testemunha-integral está morta. Além disso, o lugar ocupado 
por ela, que já não pode mais falar porque morreu, adquire o signi-
ficado antropológico do poder absoluto de forma particularmente 
radical. No ato de matar, de fato, o poder se autossuprime: a morte 
do outro põe fim à relação social (AGAMBEN, 2015. 55).  

O poder absoluto – a voz do eu-lírico no livro – se autossu-
prime no momento a morte de Gisberta: ele é uma voz que tes-
temunha a situação fatal vivida por ela, pelo outro, que não pode 
mais falar. Mas ao mesmo tempo o poder se mantém vivo quando 
outras subjetividades subalternas jamais morrem: transexuais, imi-
grantes, clandestinos, soropositivos, viciados, brasileiros em Por-
tugal, etc. Como esses continuam vivos, a voz-lírica do livro flerta 
decididamente também com o poder da subalternização desses 
outros, sendo essa voz uma espécie de persona do poeta Pimenta: 
homem, branco, português, intelectual, escritor, etc. 

Ao falar por e para com Gisberta sobre o ato violento de ho-
mofobia/transfobia que ela sofreu, o poeta está e ao mesmo tem-
po não está tratando de um indivíduo, pois também se trata de 
um sujeito coletivo no qual ela se insere a partir de suas várias 
subjetividades. Portanto, é sobre se existe um limite entre subal-
ternidade e testemunho que tenho refletido, tentando identificar 
se é possível separar esses dois dilemas de enunciação, uma vez 
que o poeta se autoriza falar de um sujeito coletivo que está vivo e 
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que poderia falar por si próprio. Segundo a afirmação de Gayatri 
Spivak em Pode o subalterno falar? (2014), existe a ilusão e a cumpli-
cidade do intelectual que crê poder falar pelo outro. Esse que fala 
em nome de outro desenvolve seu discurso a partir de coisas não 
experimentadas. 

Aquele que testemunha para Agamben, testemunha sempre 
deixando espaços a serem preenchidos, pois quem poderia preen-
chê-los integralmente, morreu. A seleção do que será preenchido 
vai ser organizada a partir de escolhas daquilo que se quer falar e 
do que não quer ou não pode mencionar. Em Indulgência Plenária 
não é o poeta quem pode fechar as lacunas que estão abertas e 
que não se fecham em seu texto. Quem poderá fechá-las são os 
outros, aqueles com quem compartilham das subjetividades que 
se assemelham às da personagem do poeta. E, ainda assim, nem 
todas as lacunas vão ser fechadas, uma vez que, esses outros não 
compartilham de uma vida integramente igual à da Gisberta Salce. 

No início desse texto, mencionei que as falas da Gisberta no 
poema do Alberto são falas de contextualização, para de algum 
modo legitimar o encontro empático do eu-lírico com a persona-
gem. É essa clara empatia que provoca ao poeta falar do outro e 
pelo outro, pois não fosse isso, talvez, não teríamos este poema. 
Mas, ao construir este tipo de escrita, em que se fala em nome e 
para com o outro, Alberto Pimenta realiza a subalternização da 
Gisberta e dos sujeitos coletivos que a ela se assemelham e com 
ela compartilham lugares. 

Uma outra característica a que tento chamar atenção é a varia-
ção regressiva na dimensão das três falas em que o poeta fala em 
nome da personagem. A primeira extensão da fala da Gisberta no 
poema é muito maior que a segunda, e extremamente maior que 
da terceira aparição, que é correspondente ao um grito de socorro 
“tira-me daqui/ tira-me daqui” (PIMENTA, 2015. p.115) quando a 
personagem parece beirar à morte. 

As duas teorias, a do testemunho de Agamben (2015) e a da 
subalternidade de Spivak (2014), discutidas neste texto e que co-
locamos dialogando com o poema de Alberto Pimenta, têm sido 
pensadas conta uma história de um sujeito. Porém, mesmo ao con-
tar uma história do Outro, ocultando trechos, sempre só põem 
na narrativa o que se pode e convém. Neste jogo de seleção, de 
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escolhas e de posições, tanto o testemunho por delegação deixa 
de ser completo, pois quem o conta, não é o testemunho-integral, 
assim como, este que conta, estará sempre subalternizando aquele 
de quem ele fala. 

Na obra, a voz predominante é a do eu-lírico, que comparti-
lha de posições com o autor do poema. Este que faz predominar 
a sua voz é um homem, português, intelectual, escritor, que por 
empatia com Gisberta Salce e a repercussão do seu assassinato, 
resolve escrever uma obra literária em que ele conta uma história 
acreditando poder falar por ela. 

Os diferentes espaços sociais que o poeta português Alberto 
Pimenta e a transexual brasileira Gisberta Salce ocupam, propor-
cionam ao primeiro um lugar de prestígio social e de voz, enquanto 
que a segunda corresponde a um espaço em que os seus ocupantes 
são permanentemente silenciados. Para Spivak (2014), não se pode 
falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar “contra” a subalterni-
dade, criando espaços nos quais o subalterno possa se articular e, 
como consequência, possa também ser ouvido. Embora Gisberta 
esteja morta, ela faz parte de sujeitos coletivos que são vivos e que 
podem falar em nome dele.

Para além disso, continuo em permanente questionamento so-
bre como tem se configurado em Indulgência Plenária os conceitos 
de testemunho do Agamben (2015) e de subalternidade da Spivak 
(2014). Meu anseio é tentar compreender – e se possível – demar-
car como se realizam os dois conceitos no poema. Ainda não há 
conclusão sobre essa demarcação, embora venham surgindo algu-
mas novas hipóteses que não são reveladas nesse primeiro texto 
de reflexões. Aqui, proponho apresentar a obra e discuti-la bre-
vemente, e por acreditar ter conseguindo realizá-la e estabelecer 
algum diálogo coerente, pauso esse texto aqui.
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AS METÁFORAS DAS RECORDAÇÕES DE 
INFÂNCIA NA ESCRITA POÉTICA DE SOPHIA DE 

MELLO BREYNER ANDRESEN

Vanessa Correia de Araujo Silva1

RASTROS DE MEMÓRIA

Paul Ricoeur, no livro A memória, a história, o esquecimento (2007), 
ressalta que os gregos usavam duas palavras para designar o ato de 
rememorar: por mneme, recordação que ocorre de modo involun-
tário na memória, e anamnese, recordação como objeto de uma 
busca, um esforço em lembrar. Dentro desse quadro, podemos 
dizer que o ato de lembrar significa ter uma recordação ou bus-
cá-la com um determinado esforço intelectual. O tempo, assim, 
interfere no processo da memória, deslocando o que foi arquivado 
e atuando em sua recuperação. Diante disso, devemos considerar o 
papel preponderante da imaginação e do pensamento por imagens 
no processo de rememorar, visto que estamos lidando com uma 
reconstrução. 

Em trecho esclarecedor, explica Assmann:

A recordação procede basicamente de forma reconstrutiva: 
sempre começa do presente e avança inevitavelmente para 
um deslocamento, uma deformação, uma revaloração e uma 
renovação do que foi lembrado até o momento da sua recu-
peração. Assim, nesse intervalo de latência, a lembrança não 
está guardada em um repositório seguro, e sim sujeita a um 
processo de transformação. A palavra “potência” indica, nes-
se caso, que a memória não deve ser compreendida como 
um recipiente protetor, mas como uma força imanente, como 
uma energia com leis próprias. Essa energia pode dificultar a 
recuperação da informação – como no caso do esquecimen-
to – ou bloqueá-la – como no caso da repressão. Porém ela 
também pode ser controlada pela inteligência, pela vontade 

1 Mestranda em Literatura e Crítica Literária na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo.
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ou por uma nova situação de necessidade, e proporcionar 
uma nova disposição de lembranças. (...) O ato da recordação 
acontece dentro do tempo, que participa ativamente do pro-
cesso. (ASSMANN, 2011, p.33). 

O tempo da memória é um elemento constante na obra de So-
phia de Mello Breyner Andresen, refletindo o tempo harmonioso 
da infância que se espraia por toda a obra e lhe confere uma sensa-
ção de eternidade. Sobre isso, ela comenta em entrevista concedida 
a Eduardo Prado Coelho: 

Tenho muita memória visual e lembro-me sempre das casas, 
quarto por quarto, móvel por móvel e, lembro-me de muitas 
casas que desaparecem na minha vida, como por exemplo, a 
casa dos meus avós que foi leiloada, vendida, as coisas disper-
sas...Eu penso que há em todo o homem, em todo o poeta, 
uma tentativa para conservar uma eternidade que está latente 
nas coisas, porque no fundo, todos nós amamos as coisas sob 
um olhar de eternidade mesmo que depois vejamos as coi-
sas desfazerem-se...Eu tento representar, quer dizer, voltar a 
tornar presentes, as coisas de que gostei e é isso que se passa 
com as casas; quero que a memória delas não vá à deriva, não 
se perca. (In ICALP, Revista, n.06, agosto/dezembro, 1986).

Para além do desejo de propor qualquer tipo de biografismo, 
acreditamos ser válido, ainda assim, dizer que o conceito de poesia 
de Sophia foi, de alguma forma, influenciado por suas memórias, 
por suas reminiscências de infância. Contudo, tais rememorações 
criam um novo mundo de uma infância possível, num processo 
em que a memória se encontra contaminada por um eu que, ao 
discursar presentifica na linguagem o que já não é, marcando, 
desse modo, uma concepção poética construída pela impessoa-
lidade. “No fundo, toda a minha vida tentei escrever esse poema 
imanente. E aqueles momentos de silêncio no fundo do jardim 
ensinaram-me, muito tempo mais tarde, que não há poesia sem 
silêncio, sem que se tenha criado o vazio e a despersonalização.” 
(ANDRESEN, 2015, p. 898). 

Na construção poética de Sophia percebe-se a consciência de 
um mundo dividido, no qual a aliança com as coisas e com o real 
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foi quebrada. Nesta perspectiva de reflexão, podemos dizer que a 
poeta também se sente fora de seu presente. Movida por sua con-
duta cristã, a poeta procura por um mundo mais justo, o qual possa 
revelar a transparência luminosa da vida, a sua origem, deixando 
transparecer, com isso, o seu desejo de libertar o homem das con-
tingências que o oprimem no mundo fragmentado. A poeta busca 
refazer o caminho para o mundo dos deuses a fim de vivenciar 
uma experiência de plenitude. O poema “As Fontes” nos ajuda a 
refletir sobre essa questão:

Um dia quebrarei todas as pontes
Que ligam o meu ser, vivo e total, 
À agitação do mundo do irreal,
E calma subirei até às fontes.

Irei beber a luz e o amanhecer,
Irei beber a voz dessa promessa
Que às vezes como um voo me atravessa,
E nela cumprirei todo o meu ser. 
(ANDRESEN, 2015, p.106). 

Sophia recupera, à maneira dos românticos, o desejo de retor-
nar ao momento inicial da criação, com intuito de buscar a unidade 
perdida; a natureza, nesse sentido, passa a ser um meio de atingir 
a relação harmônica com o mundo. A metáfora da fonte nos traz 
uma imagem do início da vida, lugar em que se encontra ainda 
a harmonia e a ordem desejada; o eu lírico volta às origens do 
mundo na busca desse tempo fecundo de alumbramentos e ale-
gria. A poeta deseja revigorar o olhar, deseja ver o mundo com os 
olhos da inocência, e com isso restaurar a aliança do homem com 
o mundo. “Só a pureza e a transparência tornam o homem apto a 
leitura das coisas, à interpretação do gesto criador que nas coisas 
se mostra.” (ANDRESEN, 1967).  

O tempo da memória, na obra de Andresen, elimina os limites 
do tempo, suas fronteiras diluem-se no fluir encantado da reme-
moração, conferindo a imensidão da eternidade. As reminiscências 
reavivam o passado, trazendo à tona sensações e percepções que 
acabam sendo modificadas no presente. Contudo, não se trata de 
reviver o passado como ele realmente foi, mas apoderar-se de uma 
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lembrança, de novas sensações que são despertadas e ressignifica-
das no agora. “Como se de novo fosse criada cada coisa.” (AN-
DRESEN, 2015, p.186).

Percebemos, então, que sua infância nunca acaba, ela ecoa nos 
seus versos, dando-nos a impressão de que o que busca é a pureza 
incólume do olhar inaugural da criança; tempo de infância que 
reflete sua verdadeira essência. Há, em Sophia, o desejo e a neces-
sidade do rememorar. Assim sendo, a poeta portuguesa estrutura 
sua obra emitindo ressonâncias e reminiscências de um tempo que 
deseja buscar, pois é neste tempo que encontra sua essência, sua 
“realidade real”. 

Sobre isso, Octavio Paz, em A busca do Presente e outros ensaios, 
nos explica:

Desde então o tempo começou a se fraturar mais e mais. E 
o espaço, em múltiplos espaços (...). Senti que o mundo se 
cindia: eu não estava no presente. Meu agora se desagrega-
ra: o verdadeiro tempo estava em outro lugar. Meu tempo, 
o tempo do jardim, a figueira, os jogos com os amigos, a 
sonolência sob o sol das três horas da tarde entre as ervas, 
o figo entreaberto – negro e avermelhado como uma brasa, 
mas uma brasa doce e fresca –, era um tempo fictício. Apesar 
do testemunho dos meus sentidos, o tempo de lá, o dos ou-
tros, era o verdadeiro, um tempo do presente real. Aceitei o 
inaceitável: tornei-me adulto. Assim começou a minha expul-
são do presente. A busca do presente não é a busca do éden 
terrestre nem da eternidade sem datas: é a busca da realidade 
real.  (PAZ, 2017, p.78).

Dentro desse quadro, podemos afirmar que as formas de in-
venção nas memórias de Sophia Andresen ocorrem por meio de 
uma reconceitualização do passado a partir do presente. Há uma 
necessidade de assegurar as lembranças e, assim, encontrar a eter-
nidade, mesmo que criando um novo mundo com os vestígios por 
elas deixados. 

Saudavam com alvoroço as coisas
Novas
O mundo parecia criado nessa mesma 
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Manhã
(ANDRESEN, 2015, p.782)

Andresen refuta a escrita confessional, prioriza o trabalho 
com a linguagem, valorizando uma escrita contida e equilibrada, 
cuja expressão verbal se encontra alicerçada numa forma poéti-
ca metafórica e imagética. Tal configuração estética consiste “na 
descoberta da poesia no próprio tecido verbal do poema, o que 
leva ao desenvolvimento metafórico, à valorização textual da ima-
gem, à discreta celebração do poema considerado enquanto tal. ” 
(GUIMARÃES apud PEREIRA, 2003, p.32). Nesse contexto de 
criação, as reminiscências da infância invadem o presente trazendo 
breves instantes de eternidade. “É no tempo da infância que se 
encontra a substância de tudo, a paixão, a luz. A infância é pátria, 
casa, refúgio primordial do ser, que a poetisa procura com obstina-
ção (...).” (MALHEIROS, 2008, p.29). A constante recordação das 
casas, dos jardins e do mar invadem o presente, causando uma re-
lação contígua entre sensação presente e lembrança passada. Nes-
se sentido, é emblemática a reflexão de Sophia Andresen acerca da 
relação entre criação poética e memória:

Tenho uma forte relação com o mar, ele está muito ligado à 
minha infância. Recordo-me dos imensos verões que passei 
na praia e é através destas recordações que escrevo poemas e 
contos; é nelas que me baseio (...). Estas vivências que mar-
caram de forma determinante o imaginário e dos quais me 
lembro como se estivessem acontecido ontem. (Entrevista: 
Sophia, navegar nas palavras, 18 fev. 2007). 

Desse modo, o tempo torna-se tempo reencontrado, tempo 
que traz à tona uma memória que guarda ainda acesa os vestígios 
de um passado outrora vivaz. Contudo, não se trata de uma maté-
ria morna, sem cor, mas uma memória que atualiza e ressignifica o 
passado. Uma escrita metafórica, construída por imagens que ga-
nham outro tempo na narrativa. Não se tratando, portanto, de um 
tempo cronológico, mas o tempo da reconstrução das memórias 
no presente. Devido ao uso das metáforas, evidencia-se a ligação 
inseparável entre a memória e os espaços de recordação, refor-
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çando que há uma dependência entre o rememorar e os suportes, 
como bem observa Assmann: 

(...) sem metáforas não há como falar em recordação. E isso 
não vale só para reflexões literárias, pedagógicas ou outras 
de caráter pré-científico. Via de regra, também na ciência a 
concepção de uma nova teoria sobre a memória coincide com 
uma nova orientação imagética. O fenômeno da memória é 
resistente à descrição mais direta e incide em processos me-
tafóricos. As imagens desempenham o papel de figuras de 
pensamento, modelos que demarcam os campos conceituais 
e orientam teorias. (ASSMANN, 2011, p.162).

Nesta perspectiva, percebe-se que a nostalgia das imagens da 
infância é recriada poeticamente por um universo mítico que res-
titui, por instantes, a dignidade de um tempo perdido. “O mundo 
está como que percorrido por uma alegria essencial que se mostra, 
que emerge. ” (ANDRESEN, 1992, p. 17). É preciso, então, bus-
car tais imagens, e a poeta “escava” o poema a fim de encontrá-las. 

Aquele que busca aproximar-se de seu próprio passado se-
pultado deve se comportar como um homem que faz escava-
ções. Antes de tudo, que ele não se assuste de voltar sempre 
ao mesmo e único teor de coisa – que o espalhe como se 
espalha a terra, que o revire como se revira a terra. Pois os 
teores e coisa são simples estratos que só revelam o propósito 
mesmo da escavação (...). Imagens que se levantam, separa-
das de todos os laços antigos. (BENJAMIN apud DIDI-HU-
BERMAN, 1998, p.175). 

Diante do exposto, Benjamin deixa claro que as recordações 
não se configuram como fatos objetivos, pois mesmo depois de 
desnudadas, elas nunca se deixam desprender por completo. Nes-
te sentido, podemos dizer que, ao escavar, a poeta está colhendo 
fragmentos de memórias, ou seja, apenas rastros que a guiam em 
seu desejo de reconstrução do passado. 

Cabe aqui mencionarmos uma observação de Jeanne Marie 
Gagnebin acerca desse assunto:
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Esse conceito de rastro nos conduz à problemática, breve-
mente evocada, da memória. (...) O rastro inscreve a lembran-
ça de uma presença que não existe mais e que sempre corre o 
risco de se apagar definitivamente. Sua fragilidade essencial e 
intrínseca contraria assim o desejo de plenitude, de presença 
e de substancialidade que caracteriza a metafísica clássica. Por 
que a reflexão sobre a memória utiliza tão frequentemente a 
imagem – o conceito – de rastro? Porque a memória vive essa 
tensão entre a presença e a ausência, presença do presente 
que se lembra do passado desaparecido, mas também pre-
sença do passado desaparecido que faz sua irrupção em um 
presente evanescente. Riqueza da memória, certamente, mas 
também fragilidade da memória e do rastro. (GAGNEBIN, 
2006, p. 44). 

Gagnebin, desse modo, concebe o rastro como espectro do 
passado que se volta para o presente; não se trata de uma presença, 
mas uma ausência, um não-ser, mas, ainda assim, mantém o poder 
de dizer que algo ocorreu, que algo ausente marca uma determi-
nada presença.

Preenchendo as lacunas entre o vivido e o não vivido, a poeta 
deixa implícito, no ato de rememorar, um eterno devir que se abre 
sempre num determinado presente. Nesse movimento constante, 
as ruínas da memória vão sendo preenchidas e o passado nova-
mente recriado. Através da memória desse tempo reencontrado 
se conquista a imagem de um tempo eterno que se presentifica no 
poema. Trata-se de uma memória anti-discursiva, uma vez que lida 
com os lapsos da memória. Nesse sentido, a poeta segue rastros 
soterrados e esquecidos, e reconstrói com eles um conjunto cria-
tivo e expressivo que ganham atualização no processo da escrita. 
Nessa mescla interpretativa de um processo invisível - lembrar e 
rememorar –, a poeta transpõe seu processo de articulação da me-
mória voluntária concretizando as imagens do tempo em palavras. 
Sendo assim, a escrita revela-se um importante suporte da memó-
ria, cujas palavras guardam memórias esquecidas e que esperam 
ser ressuscitadas. 

Este é o amor das palavras demoradas
Moradas habitadas
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Nelas mora
Em memória e demora
O nosso breve encontro com a vida. 
(ANDRESEN, 2015, p.676)

Sophia constrói sua escrita com fragmentos da estrutura do 
seu imaginário, onde seu tempo de criança é recuperado pela atu-
ação de uma memória poética construída por meio de metáforas 
e imagens. Assim sendo, a memória atua como produtora de ima-
gens, revelando as reminiscências de sua infância. Contudo, esse 
rememorar incessante ultrapassa o âmbito da memória autobio-
gráfica, inserindo-se no plano da memória poética. 

Longe e nítidos caminham os caminhos
Duma aventura perdida.
Próxima a brisa
Abre-se no ar.
É o azul e o verde e o fresco duma idade
Morta mas que regressa
Com os seus claros cavalos de cristal
Que se vão esbarrar no horizonte.
(ANDRESEN, 2015, p.273).

É no espaço do poema que o olhar primordial, típico da crian-
ça, é recuperado para instaurar uma realidade singular. A poeta 
cria, assim, uma nova lógica para a escrita, revelando uma memória 
que se torna matéria viva no poema.  

Ainda que compreendamos que a construção individual da 
memória ocorra no âmbito das relações interpessoais, isto é, den-
tro de um contexto social, uma significativa parcela de nossas lem-
branças não se apoia exclusivamente na memória coletiva, pois as 
imagens ocorrem somente a nós. De acordo com Paul Ricoeur 
(2007), ao lembrarmos de algo, estamos consequentemente lem-
brando de nós mesmos e, embora tal memória possa ser tecida 
dentro de um grupo social, a memória revela-se como algo singu-
lar e intransferível. “É em nós que as paisagens têm paisagem. Por 
isso, se as imagino, as crio.” (PESSOA, 2006, p.409). 

Sophia cria uma nova realidade e traz novos sentidos e sensa-
ções que são recriadas no poema, recuperando o tempo em que 



1710

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

seus dias eram transbordantes de alegria; dias em que sua realida-
de era vigorosa e verdadeira, conforme demonstra o poema “Era 
uma vez”: 

Era o tempo das amizades visionárias
Entregues à sombra à luz à penumbra
E ao rumor mais secreto das ramagens 
Era o tempo extático das luas
Quando a noite se azulava fabulosa e lenta
Era o tempo do múltiplo desejo e da paixão 
Os dias como harpas ressoavam
Era o tempo de oiro das praias luzidias 
Quando a fome de tudo se acendia. 
(ANDRESEN, 2015, p.865)

Sendo assim, é por meio do trabalho com as palavras que a me-
mória se apresenta na obra da poeta, ou seja, não se trata de uma 
rememoração fiel de episódios vividos, mas uma memória poética, 
uma memória-imagem que possibilita imaginação. A elaboração 
das imagens nos poemas de Andresen manipula os fragmentos de 
sua infância, revelando outras “paisagens” no presente. Tal proce-
dimento revela o verdadeiro papel da poesia. 

De acordo com Octavio Paz (2006, p.50), “a poesia é meta-
morfose, mudança, operação alquímica, e por isso é limítrofe da 
magia, da religião e de outras tentativas para transformar o ho-
mem e fazer “deste” ou “daquele” esse “outro” que é ele mesmo.” 
Nota-se, a partir das palavras de Paz, que a poesia atua no campo 
da memória, revelando tempos que se sobrepõem. O poeta, en-
tão, fala de uma subjetividade, suas vivências permanecem ativas 
no poema, num jogo entre memória e tempo; recordações que 
se manifestam confusamente e que ganham forma por meio de 
imagens sobre a qual o eu lírico se permite organizar como lhe 
convém. O poema surge, assim, da confluência entre a matéria 
da memória – os farrapos de memória – e o passado imaginado 
no agora. Trata-se, desse modo, de uma memória voluntária, visto 
que o eu lírico empreende uma ação voluntária de rememoração, 
e sobretudo de ressignificação de suas reminiscências, recolhendo 
fragmentos para inventar uma nova história. 

Podemos entender que Andresen confere à infância seu mo-
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mento inicial de total libertação, luminosidade e harmonia. Mundo 
mágico onde distância e tempo se esvaem, onde o tempo se re-
vela contínuo e atemporal, o qual permite a poeta retornar como 
se não tivesse partido. “O mundo era ilimitado e, não obstante, 
sempre ao alcance da mão; tempo era uma substância maleável 
e um presente sem fissuras. ” (PAZ, 2017, p.77). A poeta, assim, 
empreende uma viagem em busca de um real perdido, pois deseja 
a inteireza das coisas. Nessa busca, o que deseja é o reencontro 
consigo mesma e com o outro, num processo de alteridade que se 
desenvolve como forma de desvendar a essência do ser. A escri-
ta poética de Sophia revela imagens que se converte em voz, em 
palavras. Nesse sentido, trata-se de conceber a poesia como uma 
linguagem de intuição, cujas imagens são capazes de traduzir, na 
sua singularidade, a essência das coisas.

Paz, no capítulo intitulado “A imagem”, da obra Signos em Rota-
ção (2015, p.37), ressalta:

Convém advertir, pois, que designamos com a palavra ima-
gem toda forma verbal, frase ou conjunto de frases, que o 
poeta diz e que unidas compõem um poema. Estas expres-
sões verbais foram classificadas pela retórica e se chamam 
comparações, símiles, metáforas, jogos de palavras, parono-
másias, símbolos, mitos, fábulas, alegorias, etc. Quaisquer que 
sejam as diferenças que as separam, todas têm em comum 
a preservação da pluralidade de significados da palavra (...). 

Paz (2015) exemplifica sua teoria acerca das imagens afirman-
do que o poeta nomeia as coisas sem que estes elementos percam 
seu caráter concreto e singular, ou seja, a imagem criada não faz 
com que as pedras percam suas características: “as pedras conti-
nuam sendo pedras, ásperas, duras, impenetráveis, amarelas de sol 
ou verdes musgo: pedras pesadas.” (PAZ, 2015, p.38). A realidade 
poética da imagem não aspira a verdade, mas desafia o princípio 
de contradição ao enunciar a identidade dos contrários, atentando, 
desse modo, contra os fundamentos do nosso pensar. A poesia, 
nesse sentido, é uma linguagem capaz de transcender o sentido 
imposto, aquele reconhecido pela razão; ela fala sobre o indizível, 
de modo que não se pode separar seu raciocínio das imagens. Sen-
do assim, a poesia é ponto de encontro onde nomes e coisas se 
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fundem e são a mesma coisa, um reino onde nomear é ser. 

As imagens do poeta têm sentido em diversos níveis. Em pri-
meiro lugar, possuem autenticidade: o poeta as viu ou ouviu, 
são a expressão genuína de sua visão e experiência do mundo. 
Trata-se, pois, de uma verdade de ordem psicológica. (...). Em 
segundo lugar, essas imagens constituem uma realidade obje-
tiva, válida por si mesma: são obras. (...). Neste caso, o poeta 
faz mais do que dizer a verdade; cria realidades que possuem 
uma verdade: a de sua própria existência. As imagens poéticas 
têm a sua própria lógica e ninguém se escandaliza que o poeta 
diga que a água é cristal (...). (PAZ, 2015, p. 45)

Paz chega, assim, à ideia central de seu pensamento quando 
afirma que a imagem é responsável por transmutar o homem e 
convertê-lo em imagem, isto é, em espaço onde os contrários se 
fundem. Ele observa ainda que o próprio homem, desgarrado des-
de o nascer, reconcilia-se consigo quando se faz imagem, quando 
se faz outro, porque, segundo ele, a poesia tem o poder de colocar 
o homem fora de si e, simultaneamente, o fazer regressar ao seu 
ser original. “O homem é sua imagem: ele mesmo e aquele outro. 
Através da frase que é ritmo, que é imagem, o homem – esse per-
pétuo chegar a ser – é. Poesia é entrar no ser.”  (PAZ, 2015, p. 50). 

As imagens da infância de Sophia não foram perdidas, elas es-
tão presentes em toda memória poética de sua escrita, as quais são 
evocadas como forma de apreensão de sua unidade perdida. Desse 
modo, Sophia busca refúgio num tempo antigo, de modo a en-
contrar uma resposta à perplexidade do mundo contemporâneo. 
Sendo assim, é por meio das metáforas, das imagens que a poeta 
sintetiza a dualidade do ser e cria outra realidade, recuperando a 
percepção da realidade primeira. 

A praia onde o vento
Desfralda as barracas 
E vira os guarda-sóis
Ficou na infância antiga
Cuja memória passa 
Pela rua à tarde
Como uma cantiga
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O verão onde hoje moro
É mais duro e mais quente
Perdeu-se a frescura
Do verão adolescente
 
Aqui onde estou
Entre cal e sal
Sob o peso do sol
Nenhuma folha bole
Na manhã parada
E o mar é de metal
Como um peixe-espada
(ANDRESEN, 2015, p.712). 

Percebemos nesse poema um sopro saudoso das memórias da 
infância. O poema articula imagens que recuperam as memórias 
e a alegria de um momento da infância. Há um conflito entre a 
calma do mundo intocado da infância e da violenta irrupção da 
vida. Podemos afirmar que, embora a poesia da poeta busque um 
ideal de harmonia, não se trata de uma poesia apaziguada com o 
universo, ou que seja ausente de tensões. Sophia demonstra seu 
desejo constante de regresso, de evasão do tempo presente para 
ir ao encontro de um tempo que lhe devolva sua inteireza. No 
entanto, essa busca não implica ignorar a existência da fratura, mas 
sim reconhecer que a poesia é religação, não desconsiderando a 
vivência inconformada da descontinuidade e do caos.

O núcleo imagético na escrita de Sophia cria possibilidades 
expansivas que revelam um potencial epifânico. Desse modo, a 
riqueza simbólica de transfiguração poética, tecida nas malhas da 
linguagem, propicia uma dimensão criadora e participativa do infi-
nito, da totalidade, e sobretudo da eternidade, anulando completa-
mente a noção de espaço e de tempo. A poeta propõe uma série de 
imagens que vão sendo suscitadas pelas suas reminiscências, cujo 
processo de coexistência de tempos acentua a ação da memória: 
o agora refaz o passado e convive com ele. Nesse sentido, as lem-
branças são articuladas pela memória voluntária, concretizando as 
imagens em palavras. Portanto, o exercício da escrita revela-se um 
importante suporte da memória, uma vez que são fragmentos de 
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memórias que são transformados em expressão literária. 
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ENTRE DOIS MUNDOS: JÚLIA LOPES DE ALMEIDA 
E O ENSINO PARA CRIANÇAS EM CONTOS 

INFANTIS E TRAÇOS E ILLUMINURAS.

Viviane Arena Figueiredo1

I. INTRODUÇÃO

“A fantasia preenche as enormes lacunas na compreensão de 
uma criança que são devidas à imaturidade de seu pensamen-
to e a usa falta de informação pertinente.” 
Bruno Bettlhein

A citação de Bruno Bettlhein serve-nos de reflexão para anali-
sarmos as mais variadas formas de comportamento originário do 
universo infantil. O ser humano, desde a mais tenra idade, é dota-
do de uma capacidade de busca que o impele a novas descobertas. 
Esse movimento natural, em toda a sua plenitude, está ligado dire-
tamente com o poder de imaginação presente em cada um de nós.

A criança, por ainda desconhecer a sua atuação no mundo, 
procura na fantasia uma forma de reconhecimento de si mesmo, 
construindo, assim, um universo todo especial.

Esta procura ultrapassa os limites da infância, sofre metamor-
foses e ganha rumos mais complexos na fase adulta; o homem 
formado dá ares mais elevados ao seu poder criativo, utilizando-se 
da imaginação para interferir e transformar o mundo em que vive.

Considerando esse contexto, qual a maneira mais eficaz de 
construir no infante esse desejo de busca de seu auto-conheci-
mento e, também, do mundo que o cerca? Decerto que, hoje em 
dia, há uma série de informações voltadas especificamente para 
o público infantil: canais de tv a cabo transmitem programas es-
pecíficos para determinadas idades, jogos e sites da internet que 
1 Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. 
Membro do LABEC (Laboratório de Crítica Textual), pertencente ao Departamento 
de Ecdótica, da Universidade Federal Fluminense.
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contemplam as necessidades e gostos dos “pequenos”, certos 
brinquedos que exercitam a atividade criativa tão necessária nessa 
etapa de desenvolvimento. 

Porém, há de se levar em conta que o vasto universo ligado 
ao entretenimento infantil que temos a nossa disposição nos dias 
atuais, passou por diversas fases e adaptações, não somente pelas 
atualizações tecnológicas que nos contemplam, mas principalmen-
te, pela maneira na qual a criança era enxergada pela sociedade. 
Sendo assim, o desafio de criar um tom de ludicidade que atingis-
se de forma harmoniosa e interessante as crianças sofreu meta-
morfoses não somente para atender fins comerciais, mas também, 
tentando entender a necessidade deste ser em determinada época, 
seja para contemplar uma demanda de cunho moral e educacional 
plantada pela sociedade, seja para alcançar fins didático-pedagó-
gicos presentes nas metodologias de ensino traçadas pelos planos 
governamentais.

Sendo assim, tomemos como exemplo o século XIX e, porque 
não dizer, parte do século XX; em um tempo em que as informa-
ções custavam a circular, principalmente no Brasil, visto que esse 
começava, aos poucos, a se desvencilhar de sua Metrópole, imagi-
ne, então, pensarmos em inovações amplamente disponibilizadas 
à sociedade. Neste caso, há de se pensar, sim, no posicionamento 
desta em relação à criança; tornava-se difícil levá-las em considera-
ção a partir do momento em que os próprios adultos lutavam para 
construir uma civilização com características próprias, que aten-
desse as suas próprias demandas, que se tornavam, a cada dia, mais 
divergentes daquele país outrora colonizado por Portugal.

Uma das formas de crescimento, desenvolvimento e indepen-
dência dos laços europeus construiu-se através da literatura. É cla-
ro que se deve levar em consideração ainda as influências do Velho 
Continente, ainda mais quando muitos de nossos intelectuais, de-
vido à escassez de cursos de formação de nível superior, voltavam-
-se à Europa para conquistarem seus títulos universitários. Mesmo 
assim, há de se considerar que a comparação entre a vivência em 
solo europeu e a necessidade de se construir uma nova nação foi, 
gradativamente, mudando as mentalidades direcionando os inte-
lectuais a adaptarem sua arte à realidade do Brasil.

Foi também desta forma, que nasceu um novo tipo de litera-
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tura, voltada para àqueles que precisavam não somente serem al-
fabetizados com elementos que fossem reservados a sua essência, 
mas, principalmente, que através da leitura pudessem ter acesso 
ao conhecimento do mundo que os cercavam, procurando, desta 
forma, uma tomada de consciência que, aos poucos, fosse lhes 
delineando o universo dos adultos.

Dentre os vários estudos e pesquisas sobre a literatura infantil, 
tão em voga nos dias atuais, considera-se, ainda, como marco ini-
cial, a segunda década do século XX, através da obra de Monteiro 
Lobato. Na verdade, foi em 1921, que ao lançar Narizinho arrebita-
do, obra fundadora de seu ciclo de histórias sobre “O sítio do pica-
-pau amarelo”, Lobato foi aclamado por público e crítica ao des-
velar o universo infantil com tamanha naturalidade e originalidade.

Porém, antes de Lobato, há de se considerar uma literatura 
ainda precoce que, timidamente, começava a se desenvolver em 
prol do público infantil. Um desses exemplos é Histórias da Caro-
chinha, escrito por Arthur Azevedo, em 1894. Apesar de ser uma 
adaptação da literatura oral europeia, no qual continha contos de 
Perrault e Andersen, este livro começou a delinear uma estrutura 
que pensava no entretenimento da criança, de modo que tons de 
criatividade e imaginação fossem os elementos principais para que 
esses fossem capazes de se sentirem reconhecidos a partir de es-
critos que recriassem o seu mundo.

Ao procurarmos novos registros acerca da produção destinada 
a crianças, chamamos a atenção para duas autoras que, em espe-
cial, dedicaram o início de suas carreiras a observarem e recriarem 
o universo infantil nas páginas de suas obras: Adelina Lopes Vieira 
e Júlia Lopes de Almeida, ambas, irmãs, receberam uma formação 
acadêmica invejável a maioria das moças de sua época. Em um 
tempo no qual às mulheres não se era dado o direito de expressão, 
ou mesmo de escolha, as autoras conseguiram ao longo de sua 
vida, um reconhecimento irreparável, sendo aclamadas por públi-
co, crítica e respeitadas pelos maiores nomes da literatura da época.

Este artigo vem trazer à tona, justamente, essa produção. Entre 
dois mundos – Portugal e Brasil – Adelina e Júlia fixaram a realiza-
ção de uma literatura infantil que contemplou crianças de ambos 
os continentes. Contos infantis, lançado em 1886, em terras lusas, 
pela Typographia Mattos Moreira, de Lisboa, acaba por receber 
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a sua versão brasileira e, tamanho foi seu reconhecimento pelas 
autoridades, que seu uso foi recomendado nas escolas primárias da 
época, sendo aprovado pela Inspetoria Geral de Instrução Primá-
ria e Secundária da Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil.

O sucesso de Contos infantis influencia Júlia Lopes de Almeida a 
seguir seu vôo solo. Apesar de ser colaboradora em alguns jornais 
da época, como cronista e contista, sua família decide promover 
através de sua própria despesa, o livro de contos Traços e Illuminuras, 
publicado Typographia Castro & Irmão, em 1887, um ano após o 
lançamento de Contos infantis. Apesar de ser composto por contos, 
alguns destinados também às crianças da época, o livro continha 
narrativas que também contemplavam o gosto dos adultos.

Sendo assim, há de se estudar a importância destas duas obras 
como um dos marcos iniciais da literatura infantil implantada em 
nosso país. Mesmo que tenham sido publicadas, inicialmente, em 
terras lusas, a importância de seu conteúdo foi essencial para que 
fossem aceitos em nosso país, levando em consideração que am-
bas as escritoras sempre mantiveram relações de proximidade com 
o Brasil, principalmente a tão aclamada Júlia Lopes de Almeida, 
que tanto aqui deixou sua marca com a publicação de sua obra.

II. JÚLIA E ADELINA: IRMÃS ESCRITORAS

São muitas as pesquisas atuais sobre a crescente produção 
envolvendo a Literatura infantil. Da mesma forma, seguem em 
ordem elevada os estudos acerca de uma literatura produzida por 
mulheres, ainda mais aquelas que desafiaram os preconceitos e li-
mitações de seu tempo para se dedicarem ao mundo das artes.

Sem dúvida, Júlia Lopes de Almeida é uma destas autoras que, 
apesar de amplamente apoiada pela família, construiu uma litera-
tura de sucesso, apesar de certos parâmetros de cunho feminino 
impostos pela sociedade. As pesquisas atuais acerca de sua obra a 
apontam como uma das primeiras romancistas do Brasil, sendo 
uma das que mais publicou em jornais e, oficialmente, em livros, 
seus textos, durante um período de quase cinquenta anos.

Porém, apesar de sua larga produção e a observação pertinente 
sobre a complexidade de suas narrativas, é preciso ter em mente 
que Júlia sofreu diversas influências; apesar de apontar alguns au-
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tores da época como base para a sua construção narrativa, pode-se 
dizer que Júlia em muito se espelhou na irmã, profundamente de-
dicada às artes, Adelina Lopes Vieira também se tornou escritora, 
voltando-se a sua obra para a confecção de versos, contos e tradu-
ções de obras que hoje nos são disponibilizadas pelo esforço de 
suas traduções.

É preciso, pois, entender cronologicamente a vida das autoras, 
visto que ainda sobre Adelina são escassas as informações sobre 
sua atuação no meio literário da época. Adelina nasceu em 1850, 
em Portugal, porém seus laços com o Brasil construíram-se desde 
a mocidade, visto que em 1862, nascia em solo brasileiro, a sua 
irmã Júlia Lopes de Almeida. 

Sendo doze anos mais velha que sua irmã, Adelina já seguia em 
seus estudos enquanto a pequena Júlia ainda se encontrava em de-
senvolvimento. Ainda assim, Adelina fora uma das alfabetizadoras 
de sua irmã, visto que havia frequentado o curso normativo para 
formação de professoras da época. Tal fato é comprovado pelo es-
pólio familiar das autoras em que consta o nome de Adelina como 
professora do Colégio Humanidades, situado no Rio de Janeiro, 
pertencente à família de ambas as escritoras.

Sobre Adelina tem-se como informações principais a sua cola-
boração no jornal O Tempo, que circulava aqui no Brasil e algumas 
publicações para o Almanaque das senhoras, no ano de 1882, em 
Lisboa. Também destinou parte de sua produção ao Novo almana-
que luzo-brasileiro, de 1880.

Mas, na verdade, a maior parte de sua produção foi consagra-
da pelos versos; no Rio de Janeiro, em 1879 publicou No echo das 
damas e Saudade de palmeiras. Ainda no mesmo estado brasileiro, 
publicou o poemeto Pombal em 1882. No Brasil, em prosa, pode-se 
destacar a publicação de Margaritas, em 1879.

Com tamanha influência, pode-se pensar que Júlia Lopes, sen-
do mais nova que sua irmã, sentia-se totalmente à vontade para 
alçar seu vôo solo no mundo das letras. Porém, ao contrário dos 
que muitos imaginam sobre a personalidade da autora, a jovem 
Júlia era ainda tímida; seus escritos eram guardados seja por ver-
gonha, ou mesmo por medo de alguma reprimenda por parte de 
seus familiares. Apesar de sua família ser voltada para o universo 
acadêmico e, consequentemente, para o meio literário, ainda havia 
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a observação dos costumes da época a serem seguidos e, Júlia, 
como uma grande observadora de seu tempo, sabia bem o papel 
ao qual estava reservado à mulher na sociedade.

Em entrevista a João do Rio, em O Momento Literário, Júlia nos 
passa parte de sua precoce experiência como escritora:

Pois eu em moça fazia versos. Ah! Não imagina com que en-
canto. Era como um prazer proibido! Sentia ao mesmo tem-
po a delícia de os compor e o medo de que acabassem por 
descobri-los. Fechava-me no quarto, bem fechada, abria a se-
cretária, estendia pela alvura do papel uma porção de rimas... 
(RIO, 1916, p. 10)

Apesar desta declaração ao nosso nobre escritor e jornalista, 
Júlia, ao ser “descoberta em sua travessura” foi incentivada e, ja-
mais, repreendida. Em 1881, a autora foi indicada por seu pai para 
que contribuísse como cronista do jornal A Gazeta de Campinas, 
local onde publicou sua primeira crônica Gemma Cunninbert. Se-
guidamente, passou a ser colaboradora de outros jornais e revistas 
da época, tais quais A Semana, sendo apresentada por Adelina a 
Vallentin Magalhães, diretor da revista em questão.

Daí em diante sua carreira desenvolveu-se com a produção de 
romances por meio de folhetins que, aos poucos, foram transfor-
mando-se em obras de grande apelo literário. De 1889, quando 
publicou seu primeiro romance, Memórias de Marta, pela Casa Dur-
ski de Sorocaba, até 1934, quando foi publicado postumamente, 
Pássaro tonto, foram ao todo dez romances, cinco coletâneas de 
contos, quatro livros contendo crônicas e mais outras obras de 
assuntos diversos.

É importante frisar que entre as suas narrativas encontra-se 
amplamente marcada como presença fundamental a figura femi-
nina, não como um mero ser que “vagava” invisivelmente dentro 
do lar, mas como um ser forte, com capacidade de prover com a 
sua sabedoria o seu próprio sustento. De certa forma, Júlia de-
nunciava a segregação social existente dentro do lar, a frequente 
exclusão das mulheres em relação a assuntos de importância geral, 
procurando incentivar o engajamento social feminino só se de-
senvolveria completamente através da instrução escolar que de-
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veria ser provida às mulheres. Em certos aspectos, percebe-se já 
uma denúncia das teorias de gênero em que eram mantidos presos 
tanto homens, quanto mulheres, mostrando que a educação deste 
tipo de ensinamento já tinha seus refinos desde a tenra idade das 
crianças.

III. EM FOCO: CONTOS INFANTIS

O que faz Contos infantis ser considerada uma obra tão impor-
tante para o desenvolvimento infanto-juvenil? Ao começar o ca-
pítulo com esse questionamento, abre-se precedentes não apenas 
para analisar o conteúdo de seus textos, mas, principalmente, para 
que sejam contempladas a sua diversidade textual, contendo nar-
rativas escritas tanto em verso quanto em prosa.

Essa mistura variando entre os dois gêneros literários acaba 
por chamar atenção não só pela sua construção narrativa diversifi-
cada, mas, principalmente, por ser capaz de agradar as crianças em 
relação a sua preferência pelo tipo de texto no qual se sentem mais 
a vontade de lerem e interpretarem.

Na verdade, é preciso ter em mente as edições pertinentes a 
Contos infantis; a primeira edição, publicada em 1886, ainda em Lis-
boa, pela Typhografia Mattos Moreira, já trazia em seu conteúdo a 
diversidade textual que faz dessa obra um elemento tão importan-
te para a história da literatura infantil, inclusive em solo brasileiro. 
Porém, as edições subsequentes, publicadas já no Brasil, carregam 
em seu cerne uma série de informações que complementam a re-
levância dessa obra para nossos estudos.

Primeiramente, há de se levar em conta, que devido ao seu teor 
original e, consequentemente, a sua aceitação e sucesso junto ao 
público da época, Contos infantis foi aprovado para o uso das esco-
las primárias por parte da Inspetoria Geral de Instrução Primária e 
Secundária da Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil. Con-
sidera-se, portanto, que ao selecionar tal obra para o uso nas esco-
las, os responsáveis pela educação brasileira viam em Contos infantis 
uma oportunidade de não só contribuir para o aprendizado dos 
infantes, mas também admitiam que seu conteúdo se encaixava no 
padrão de ludicidade que deveria contemplar uma nova maneira de 
enxergar o universo infantil.
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Sendo assim, em 1891, Contos infantis é publicado pela Casa 
editora Laemmert, aqui no Brasil. Pelas pesquisas realizadas em 
diversas bibliotecas nos quais se encontram a maior parte da obra 
de ambas as autoras, tem-se até 1910 um total de oito edições, 
todas publicadas pela Laemmert. A partir da 9ª edição, em 1913, 
verifica-se uma mudança de editores: Francisco Alves editores en-
carrega-se de sua publicação até a sua 17ª (e última) edição, prova-
velmente, por essa editora ter sido uma das que mais publicaram a 
obra de Júlia Lopes de Almeida ao longo de sua carreira. 

Entre a primeira e a segunda edições verificam-se algumas mo-
dificações no conteúdo da obra. Essas ocorrem para contemplar 
a metodologia a ser usada nas escolas primárias da época, sendo, 
portanto, adaptáveis à estrutura de ensino a ser aplicada aos in-
fantes. Decerto que uma breve análise entre as diferentes edições 
mostra que não houve modificação em relação ao conteúdo dos 
textos; porém, o livro ganha ares mais lúdicos ao serem inseridas 
gravuras em preto e branco que dialogam com o sentido do texto 
apresentado em cada capítulo. Outro dado que merece qualifica-
ção quanto ao aspecto relacional texto-interpretação, diz respeito 
aos questionários destinados à averiguação da lição presentes ao 
final de cada texto.

Porém, o que mais chama atenção em relação à segunda edi-
ção é o prólogo escrito pelas autoras. Sabedoras do fato que o 
livro iria ser adotado para o ensino primário, elas procuram não 
só direcionar os mestres em seu uso, mas, acima de tudo, explici-
tam o projeto de desenvolverem um livro com características tão 
próximas do público infantil. Levando em consideração o fato de 
Adelina ser professora e ter tido a oportunidade de observar não 
só o universo infantil, mas também das metodologias em voga ao 
longo do século XIX, é de se notar que as temáticas apresentadas 
nesta obra, de certo modo, procurem seguir os projetos educacio-
nais da época em questão.

É de se notar que na época em que Contos infantis foi adotado 
nas escolas, a metodologia de ensino era prevista em lei, de modo 
que fosse seguido o mesmo método de estudo, a fim de evitar 
desigualdade de ensino. 

Mesmo com todas as dificuldades pertinentes à educação no 
entre séculos, o método a ser usado nas escolas brasileiras passava 
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por algumas transições, caminhando entre o método Simultâneo, 
criado por La Salle, e o Lição das coisas, também conhecido como 
método Intuitivo, divulgado por Pestalozzi. Segundo Luciano Men-
des de Faria Filho o método intuitivo tem esta denominação “pela 
importância dada à faculdade da observação como ferramenta in-
substituível da aprendizagem humana” (2000, p. 143).

Sendo assim, havia uma fusão do método anterior, que pre-
gava a uma espécie de prática religiosa, na qual estavam expressas 
lições de moral e bons costumes a serem seguidos e, por outro 
lado, dava-se lugar, paulatinamente, em um método baseado na 
experimentação, no qual a realidade a ser vivenciada torna-se um 
elemento de suma importância para o aprendizado e o desenvol-
vimento infantil.

Seja ou não por coincidência, as autoras, na construção do pró-
logo presente na segunda edição tem em seu discurso muitas afi-
nidades com o método Intuitivo empregado aqui no Brasil: “Julga-
mos que quanto mais aproximado for da verdade o assunto, mais 
interesse desperta em quem o lê”. (ALMEIDA&VIEIRA, 1920, p. 
5). Isto também se pode deduzir através da forma pela qual foi ca-
racterizada a segunda edição do livro: a inserção de gravuras dialo-
gando diretamente com o texto, facilita na conclusão do processo 
interpretativo que será averiguado imediatamente após a leitura no 
questionário elaborado para os infantes. Algumas perguntas fazem 
associações de elementos do cotidiano com aspectos conceituais 
presentes na construção textual.

Por outro lado, não se pode deixar de levar em consideração 
que as autoras, talvez por vivenciarem esta fase de transição, tam-
bém trazem em seus textos laivos do método Simultâneo. Como 
podemos notar nesta declaração, as autoras demonstram que “O 
nosso fito é a educação moral e estética.” (Idem, p. 6)

Por fim, deve-se chamar a atenção, ainda no prólogo, que as 
próprias autoras clamam aos leitores para uma arte diversificada, 
nos quais encontram-se presentes antropomorfismos e uma quali-
dade lúdica especial capaz de estimular a criatividade e o interesse 
infantil: “Alguns episódios podem ser tidos como não naturais; 
são aqueles em que as flores falam e os animais raciocinam; mas 
isso mesmo o fizemos como tática sutil, para tornarmos animais e 
flores compreendidos e estimados pelas criancinhas”. (Idem, p. 5).
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IV. EM FOCO: TRAÇOS E ILLUMINURAS

Dentre as inúmeras pesquisas acerca da obra de Júlia Lopes de 
Almeida, talvez seja Traços e Illuminuras uma das obras de mais difí-
cil citação, seja por ser um dos marcos iniciais de sua carreira solo, 
seja pelo pequeno número de exemplares publicados, em 1887, 
ainda em terras lusas, pela Typographia Castro&Irmão. 

Sobre este livro algumas peculiaridades devem ser ressaltadas 
para que se entenda o motivo pelo qual este não esteja alencado 
entre os objetos de estudo sobre a autora. Aqui no Brasil, por 
exemplo, o único local em que Traços e illuminuras é encontrado 
à disposição para consulta é o Real Gabinete Português de Lei-
tura, no Rio de Janeiro. Mesmo sendo um local de fácil acesso 
aos interessados em Literatura, o livro, por ser considerado como 
obra rara, é apenas disponibilizado para leitura dentro do estabe-
lecimento, sendo vetadas fotos ou filmagens que pudessem dar 
conta de elementos importantes a serem estudados quanto à edi-
ção deste livro. Mesmo compreendendo que o zelo existente por 
parte da instituição pretende preservar a obra em sua constitui-
ção física, se faz necessário ressaltar que tal conduta esmorece as 
pesquisas acerca de uma obra de tamanha importância, visto que 
pela escassez de números publicados na época de sua divulgação, 
uma edição crítica traria à tona esta obra, fazendo com que conhe-
cêssemos ainda mais sobre a produção infantil de Júlia Lopes de 
Almeida.

Apesar dos raros exemplares que chegaram ao Brasil, o livro 
recebeu a menção honrosa da coluna “Gazetilha Literária”, da re-
vista A Semana. Apesar de Júlia já ser colabora da revista, é de 
se levar em consideração que tal menção a um livro de raro co-
nhecimento entre os brasileiros, demonstra a expressão desta obra 
para o mundo acadêmico literário. Nesta mesma nota, a revista 
“lamenta que se o Brasil compreendesse o valor das letras e da arte 
se orgulharia das escritoras brasileiras”. Há de se entender essa 
declaração como uma afirmação do pouco interesse existente pela 
literatura de autoria feminina, visto que Traços e Illuminuras, não 
recebeu do público e da crítica a atenção necessária a uma possível 
edição em terras brasileiras. 

Ao me deparar com esta obra dentre as inúmeras pesquisas 
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acerca da obra de Júlia Lopes de Almeida, nota-se que as narra-
tivas, de certo modo, contemplam ambos os públicos – adultos e 
crianças. Há ainda, uma certa alusão moral a certos tipos de com-
portamentos inadequados para época, porém, a autora começa 
a plantar ensaios da observação da sociedade de sua época, suas 
transformações, mas também seus ranços.

Atente-se em tal obra para dois contos em especial: “Os li-
vros” e “A falência”. 

Em “Os livros” a jovem Júlia já desloca para as páginas de sua 
literatura a sua insatisfação com o modelo de comportamento a 
ser delimitado às mulheres de seu tempo. Para tal, ela usa a figura 
do livro como o modelo idealizado a ser seguido, pois este abre 
portas para a instrução e, consequentemente, o auto-conhecimen-
to. Sendo assim, denuncia a crescente proibição que os pais faziam 
às filhas em relação a leitura, considerando os livros “os piores 
inimigos da alma” (ALMEIDA, 1887, p. 63). Desta feita, destaca 
em seu conto o grande número de mulheres analfabetas, mantidas, 
assim, nesta condição, de modo que não tivessem direito a cultivar 
suas próprias opiniões e atitudes.

“A falência” vem a ser outro conto de merecida relevância em 
Traços e Illuminuras. De narrativa relativamente simples e singela, 
ela trabalha com os sentimentos dos personagens a observarem 
a falência iminente de seu chefe. Júlia traça um perfil psicológico 
da situação em questão, colocando em voga a consciência de cada 
personagem envolvido naquele triste acontecimento.

Aparentemente uma história contendo uma temática comum, 
mas, um projeto que veio a ser tornar, mais tarde, precisamente 
em 1901, como um dos romances de maior sucesso de Júlia Lopes 
de Almeida.

Sobre A falência segundo a biografia de Júlia Lopes de Almeida, 
escrita por sua filha, Margarida Lopes de Almeida:

“Escrevi este romance duas vezes. A primeira em solteira, e 
dessa primeira feitura figuram dois capítulos no meu livro de 
contos ‘Traços e Iluminuras’ escrito ainda com o meu nome 
de menina. Esse romance rasguei-o, sentindo que lhe faltava 
o que o seu assunto exigia e que só depois de mulher eu lhe 
poderia dar completamente: o conhecimento da vida. A ideia 
ficou cantando no meu espírito e só depois de muitos anos 
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de casada e cinco vezes mãe, foi que o escrevi do primeiro ao 
último capítulo, definitivamente.” (ALMEIDA, 1962, p. 34)

Para finalizar as considerações acerca de Traços e Illuminuras, há 
de se chamar atenção que alguns contos presentes em seu con-
teúdo são o resultado de algumas crônicas pertencentes à Gazeta 
de Campinas, local onde Júlia começou a carreira literária. Infeliz-
mente pela falta de tempo e, como já citado anteriormente, dispo-
nibilidade para uma pesquisa mais aguçada da obra na instituição 
detentora desta, torna-se difícil afirmar se houve mudanças entre o 
conteúdo publicado ainda em jornal e os contos presentes no livro. 
Porém, fica-nos a certeza que tal obra, apesar dos escassos estu-
dos acerca de sua edição e narrativas, merece, pois, toda a nossa 
atenção, principalmente remetendo-se ao fato de constituir a tenra 
produção de uma das maiores prosadoras do início do século XX.

V. CONCLUSÃO:

Por que em tempos considerados pós-moderno, voltamos o 
nosso olhar para os séculos passados? Por que resgatar escritores 
que deram impulso à Literatura Brasileira?

A resposta encontra-se no sentido de olhar para o passado a 
fim de buscarmos referências para o tempo presente. Esses auto-
res viveram em um Brasil em transformação, que se firmava como 
pátria, livre das amarras da metrópole e, por isso mesmo, buscava 
sua identidade.

No momento em que falamos sobre jovens escritoras, mulhe-
res, chamamos ainda mais atenção para o momento literário no 
qual vivia nosso país. Em uma época na qual à mulher não era 
dado o direito de escolha, colocar os seus pensamentos e opiniões 
no papel e, acima de tudo, ser respeitada por desafiar parte retró-
gada da sociedade nos transmite um sentido de conquista feminina 
em um universo quase proibido ao seu direcionamento.

Pode-se, sim, considerar Contos infantis como uma quebra de 
paradigmas: duas mulheres escrevendo para crianças, pensando de 
forma adequada como atingir com suas histórias o universo infan-
til. Se faz presente aqui não só a perspicácia em compreender o 
mundo do infante como algo extremamente particular e singular, 
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mas, também se adequar às metodologias de ensino que pudessem 
ajudar os pequenos a entenderem com mais ludicidade e singeleza 
o mundo à sua volta.

Por outro lado, Traços e Illuminuras, apesar de contemplar as vá-
rias idades com seus contos multifacetados, nos revela uma grande 
escritora, uma mulher que virá a ser uma persona de grande influ-
ência na Literatura de sua época. Pode-se dizer que o projeto ini-
cial da carreira de Júlia Lopes de Almeida, iniciada nesta obra, em 
especial, acaba por nos trazer, posteriormente, não só romances de 
grande valor histórico-social, mas, principalmente outros livros de 
contos que, também, de certa forma, foram usados como pontos 
primordiais na educação escolar. Há de se mencionar, neste caso, a 
obra Histórias da nossa terra, que ao longo da carreira de Júlia sofreu 
vinte e uma edições, todas voltadas para o ensino didático, devido 
ao teor pedagógico encontrado em suas narrativas.

Vale ressaltar a importância do resgate dessas obras não só no 
plano da pesquisa a serviço da crítica literária, mas principalmente, 
através da crítica textual, no qual poderemos ter em mãos não só 
a obra física, mas todo um estudo histórico, social, antropológico 
e político da época em questão, de modo que os nomes dessas im-
portantes autoras não voltem a cair no mero esquecimento.
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A IMPORTÂNCIA DE OS LUSÍADAS NA ESPANHA 
DO SÉCULO DE OURO

Wagner Monteiro1

Este artigo integra minha pesquisa de doutoramento que tem 
como objetivo central analisar a crítica e teoria literária produzida 
nos séculos XVI e XVII na Espanha e a teorização realizada sobre 
o gênero épico. Em um primeiro momento, pode parecer que essa 
temática não mantém relação com os estudos de literatura por-
tuguesa, centro do debate deste congresso, no entanto, veremos 
como na Espanha dos Séculos de Ouro, Luís de Camões – prin-
cipalmente Os Lusíadas – teve uma recepção calorosa, fato que fez 
com que o alcance de sua obra atingisse a poesia épica espanhola.

A primeira tradução de Os Lusíadas (1572) em espanhol se deu 
em 1580, oito anos após a publicação original em Portugal, com o 
texto de Benito Caldera. Cinquenta e nove anos depois, sairia uma 
nova edição em espanhol, de Iuan Sánchez, mais bem acabada e 
com um estudo introdutório feito por Manuel de Faria e Sousa.

Faria e Sousa nasceu em Portugal, em 1590, mas antes de com-
pletar trinta anos decidiu morar em Madrid e adotou a Espanha 
como seu país e o castelhano como sua língua. Anos depois, já 
com a fama de humanista, filólogo e historiador e por representar 
perfeitamente o trânsito entre Portugal e Espanha, incumbem-lhe 
de fazer o estudo introdutório de Los Lusiadas (1639), em Madrid.

Esse estudo, denominado “Juicio del poema” se mostra inte-
ressante por não apresentar, como o título antecipa, uma simples 
opinião sobre Os Lusíadas já que, como esse texto abriria o de Ca-
mões, é de se deduzir que a apreciação seria positiva. No entanto, 
como Faria e Sousa escutou em Madrid a crítica de alguns eruditos 
de que a obra de Camões não era épica, ou heroica, o autor decide 
fazer então um longo estudo sobre a Épica, para justificar, pois, 
que Os Lusíadas era sim a grande épica culta portuguesa.

De forma absolutamente didática, o autor começa o texto enu-
merando sete características que lhe parecem primordiais para que 
uma poesia épica seja primorosa, tendo como ponto de partida, a 
1 Doutorando em Letras (Estudos Literários) - UFPR
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teoria aristotélica:

1. El asumpto, que debe ser no remoto con demasía por mu-
cha antigüedad, ni con demasía moderno por ser de ayer.

2. Que la acción sea heroica, ejemplar y benemérita de ser 
imitada.

3. Que sea una sola en un solo héroe, que por ella se haya 
constituido en nuevos honores.

4. Que esta no se continúe como historia, sino que con her-
mosa invención se haga pedazos, empezando allá por el 
medio.

5. Que se acompañe con episodios, figuras, imitación y otros 
adornos que la hermoseen.

6. Que el estilo sea elegante y sublime, y que con la sublimi-
dad no se aparte de lo fácil, suave y dulce.

7. Que el poeta se transforme en los personajes que intro-
duce, hablando conforme a la calidad de cada uno y de las 
materias.2 (FARIA E SOUSA, 1972, p. 20)

Sobre o segundo ponto, não há dúvida de que Os Lusíadas se 
adequa perfeitamente aos preceitos de Faria e Sousa, já que Vasco 
da Gama é tido como um herói português, que conseguiu chegar 
até as Índias, feito jamais alcançado anteriormente. Já sobre o pri-
meiro, Faria e Sousa percebe que a fronteira entre o que vem a 
ser muito antigo ou moderno não é clara. Diante de tal problema, 
o humanista português não o soluciona: “Advirtiendo que pocos 
han cumplido con esta obligación tan sazonadamente; porque 
unos fueron a buscar sus asumptos muy lejos y otros lo sacaron 
del seno.”3 (ibidem, p. 22)

Sobre o terceiro ponto, Faria e Sousa toca em um ponto pro-
2 1. O assunto, que não deve ser demasiadamente remoto por muita antiguidade, 
nem demasiadamente moderno por ser de ontem. 2. Que a ação seja heroica, 
exemplar e benemérita de ser imitada. 3. Que seja uma só em um só herói, que por 
ela se tenha constituído em novas honras. 4. Que esta não prossiga como história, 
mas como bela invenção se façam pedaços, começando lá pelo meio. 5. Que se 
acompanhe com episódios, figuras, imitação e outros enfeites que a embelezem. 6. 
Que o estilo seja elegante e sublime, e com a sublimidade que não se afaste do fácil, 
suave e doce. 7. Que o poeta se transforme nas personagens que introduz, falando 
conforme a característica de cada um e das matérias.
3 Advertindo que poucos cumpriram com esta obrigação tão rigidamente; porque 
uns foram buscar seus assuntos muito longe e outros o deixaram muito recente.
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blemático e que gera várias opiniões. O autor afirma ao princípio 
que o centro da narrativa é o descobrimento das Índias pelo gran-
de herói, Vasco da Gama, mas ao perceber que há vários episó-
dios que se deslocam em alguma medida do centro da história, o 
humanista novamente apresenta o argumento de que não somente 
Os Lusíadas pode haver pecado nesse ponto, como outros poemas 
épicos também o fizeram:

Si bien yo no hallo en los instituidores de la poesía heroica, 
sobre cuyos preceptos no admitiré otros, tan ajustado éste a 
esotro, que hubiese errado nuestro poeta si acaso si desviara 
dél, porque me persuado que si Homero en su Ilíada canta 
una acción, ella es de dos héroes, que son Aquiles y Agame-
nón en cuentas bien ajustadas, y al contrario en su Ulisea, si 
canta solo un héroe las acciones son dos.4 (ibidem, p. 25)

Ora, ainda que a ação esteja focada em um herói, é difícil ima-
ginar uma epopeia que conseguisse dar conta em doze, vinte ou 
trinta cantos de apenas uma história, sem episódios paralelos.

O quarto ponto não apresenta problemas, pois era uma cons-
tante que as épicas começassem in media res, assim como o fez 
Camões. Da mesma forma, o ponto de número cinco também é 
problemático, já que os belíssimos episódios e descrições abun-
dam na narrativa, assim como várias digressões que, segundo Faria 
e Sousa, demonstram a contundente capacidade engenhosa do po-
eta português, que consegue ser, como aponta o sexto ponto, fácil 
e suave, sem perder a erudição. O sétimo ponto é facilmente ab-
sorvido por Camões, pois, como grande poeta, consegue dar voz 
às personagens e fazer com que seus discursos sejam verossímeis e 
convençam ao leitor desta que é, segundo Faria e Sousa, a primeira 
épica culta escrita em língua vulgar: “Luego este poema no sola-
mente lo es, sino que es raro, con calidad ilustre de ser el primero 
que en vulgar vio Europa lleno de la grandeza y majestad heroica, 

4 Se na verdade eu não encontro nos instituidores da poesia heroica, sobre cujos 
preceptos não admitirei outros, tão ajustado este a esse outro, que tivesse errado 
nosso poeta se por acaso se desviasse dele, porque acredito que se Homero em sua 
Ilíada canta uma ação, ela é de dois heróis, que são Aquiles e Agamenão em contas 
bem ajustadas, e ao contrário em sua Odisseia, canta-se só  um herói as ações são 
duas.
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más arrimado a Homero y a Virgilio.”5 (ibidem, p. 30)
Manuel de Faria e Sousa termina seu estudo afirmando que 

Luís de Camões é o primeiro grande poeta português, não só por 
sua poesia lírica e bem construída, fruto de uma mente inteligente, 
mas por ser o primeiro a se mostrar grande conhecedor dos escri-
tores gregos e latinos, o que fez com que sua épica se igualasse em 
qualidade à de nomes como Homero e Virgílio.

Lope de Vega y Carpio (1562 - 1635), um dos maiores escri-
tores espanhóis dos Séculos de Ouro, era também um grande ad-
mirador de Camões. Seu objetivo no início do século XVII era 
presentear a Espanha com uma épica definitiva, que representasse 
as façanhas de seus heróis. Em outras palavras, Lope queria se 
transformar no maior nome da poesia culta espanhola, uma espé-
cie de Camões espanhol, como Fernando de Herrera havia tenta-
do, mas sem êxito:

Foi com esse plano inicial que Lope escreveu a Jerusalén con-
quistada, poema épico de grande envergadura, publicado em 1609, 
e que se alinhava a uma característica marcante na obra de Lope: 
seu enorme talento para tratar de temas nacionais, que sempre foi 
notório, principalmente, em sua concepção de teatro:

No tardó mucho Lope en intentar de nuevo la empresa que 
se proponía, respondiendo al espíritu de la época, también 
patente en las demás naciones, desde tiempo atrás: la creación 
de un poema nacional que, en España, no poseíamos, pese a 
La Araucana, de Ercilla, La Austriada, de Rufo, o cualquiera 
otro de estos poemas narrativos; falta más patente ya que en 
el vecino Portugal Os Lusíadas, de Camoens, representaban la 
consecución completa y genial de lo que los demás pueblos 

de Europa anhelaban.6 (ENTRAMBASAGUAS, 1954, p. 20)

5 Portanto, este poema não somente é, como é peculiar, com característica ilustre de 
ser o primeiro que em vulgar viu a Europa cheio da grandeza e majestade heroica, 
mais aproximado a Homero e a Virgílio.
6 Não demorou muito Lope em tentar de novo a empreitada que se propunha, 
respondendo ao espírito da época, também patente nas demais nações, desde 
tempo atrás: a criação de um poema nacional que, na Espanha, não possuíamos, 
exceto La Araucana, de Ercilla, La Austríada, de Rufo, ou qualquer outro destes 
poemas narrativos; falta mais patente já que no vizinho Portugal Os Lusíadas, de 
Camões, representavam a consecução completa e genial do que os demais povos 
da Europa desejavam.
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No entanto, o projeto de Lope não funcionou. A crítica coetâ-
nea ao autor não lhe poupou comentários depreciativos que mos-
travam a inferioridade do Fênix ao poeta maior português. Lope se 
destacou como grande teatrólogo e tentou transferir seu sucesso 
nos corrales para a poesia culta. Ainda que seu plano não tenha sido 
bem sucedido, fica claro como o sucesso de Camões na Espanha 
foi praticamente imediato. Em uma época cujos best-sellers eram 
em suma maioria advindos da literatura italiana, Os Lusíadas se 
transformou em uma rara e bela exceção, facilitada pelas traduções 
de Benito Caldera e Iuan Sánchez.
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RESSONÂNCIAS DO GÓTICO NA PROSA DE EÇA 
DE QUEIRÓS

Xênia Amaral Matos1

Em um primeiro momento, o gótico manifestou-se como um 
estilo arquitetônico medieval presente nas edificações de grandes 
catedrais como Notre Dame, na França. O estilo foi assim desig-
nado por ser percebido como pouco sofisticado e retrógrado, 
uma vez que remetia ao modo como o povo bárbaro chamado 
godo fazia suas edificações. Já no século XVIII, especialmente no 
contexto anglófano, o gótico chegou ao domínio literário com o 
romance The Castle of  Otranto (1764), de H. Walpole. Além do ro-
mance de Walpole, narrativas como The Old English Baron (1777), 
de Clara Reeve, The Monk (1795), de Matthew Lewis, The Mysteries 
of  Udolpho (1794) e The Italian (1797), ambos de Ann Radcliffe, são 
exemplos de uma primeira configuração da literatura gótica que 
atingiu um considerável índice de vendas. 

Glennis Byron e David Punter, no estudo The Gothic (2004), 
apresentam um panorama crítico teórico sobre o gótico na lite-
ratura. Ao longo da pesquisa, os autores mapeiam algumas das 
particularidades do gótico, tais como: a ambientação das histórias, 
que durante século VXIII foi marcada pelo medievalismo e gosto 
pelo suspense; a ênfase em cenários como o castelo, o labirinto 
e a torre; as personagens características (a bruxa, o monstro, o 
vampiro, etc.); e os enredos nos quais predominam a predominam 
os acontecimentos misteriosos, muitas vezes ligados ao crime e/
ou ao sobrenatural.

Apesar de muito associado às literaturas inglesa, norte-ameri-
cana e irlandesa, o gótico também foi expressivo em domínios fora 
da cultura anglófona, como na Alemanha, com E. T. A Hoffmann. 
Por sua vez, a literatura portuguesa, em um primeiro olhar, parece 
não apresentar grandes obras dentro do seguimento gótico. Num 
dos primeiros estudos sobre o assunto, Maria Leonor Machado 
de Sousa, em O “Horror” na literatura portuguesa (1979), argumenta 

1 Mestre em Letras, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Letras da 
UFSM. Bolsista CAPES/DS.
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que, apesar de um contexto cultural propício, o qual envolve cas-
telos antigos, resquícios da cultura da Idade Média e lendas sobre 
o macabro, o gótico sobrenatural teria sido pouco expressivo na 
literatura portuguesa. Os escritores portugueses prefeririam “um 
negro melancólico e suavemente triste do que os lances arrepiantes 
da escola alemã, por exemplo” (SOUSA, 1979, p. 12, grifos da 
autora). 

Mesmo assim, estudos revisionistas têm observado nuances 
do gótico nos escritos portugueses. A dissertação Camilo e Eça: O 
Apelo do Horror (2004), de Teresa Manuela Vasques Fadista da Cruz 
Rosado, defendida na Universidade de Coimbra, assume que a li-
teratura portuguesa também apresentaria escritos fundamentados 
no medo e no horror. No estudo, Rosado discute o apelo gótico 
da obra de Camilo Castelo Branco, na qual o susto seria um ele-
mento de destaque, e o aspecto fantástico das obras Prosas Bárbaras 
(1903), O mandarim (1880) e O mistério da estrade Sintra (1870), de 
Eça de Queirós.  

 Um segundo estudo que se dedica a analisar o aspecto fantás-
tico em Eça, é A dimensão fantástica na obra de Eça de Queirós (2002), 
de Maria do Carmo Castelo Branco de Sequeira. Nessa dimen-
são analisada, Sequeira pontua que, em determinadas ocasiões, as 
obras ecianas apresentam também uma reincidência de aspectos 
obscuros. Para a pesquisadoras, as narrativas Prosas Bárbaras (1903), 
O mandarim (1880), O mistério da estrade Sintra (1870) e “O defunto” 
(1902), seriam exemplares de uma vertente assombrosa e lúgubre 
na obra de eciana, o que aponta para um possível diálogo com o 
gótico. Entretanto, por mais que Sequeira dedique uma subuni-
dade de seu estudo a essas narrativas, no qual enfatiza Prosas Bár-
baras, a autora não apresenta uma análise aprofundada do gótico, 
pois limita-se a uma definição restrita desse. Tal definição associa 
o gótico precisamente aos escritos ingleses nos quais as narrativas 
se ambientam na Idade Média e estabelecem atmosferas sombrias 
e horripilantes (SEQUEIRA, 2002, p. 243). Seu estudo volta-se, 
então, aos textos queirosianos mais diretamente associáveis a essa 
concepção sem aprofundar a análise dessa característica. 

No entanto, é possível reconhecer uma dimensão gótica na 
prosa eciana, a qual é convocada especialmente para pensar e pro-
blematizar determinados aspectos da vivência humana. Assim, o 
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gótico auxiliaria a representar realidades intangíveis e sentimentos 
indizíveis, como a morte, os medos e os tabus. A partir de uma 
leitura psicanalítica, Steve Bruhm (2002) argumenta que o gótico, 
de forma similar a uma catarse, é um meio de expor aquilo que 
não se compreende e/ou não se aceita socialmente. Nesse senti-
do, o gótico permite a problematização de tabus sócio-culturais, 
uma vez que “[is] a narrative of  prohibitions, transgressions, and 
the processes of  identity construction that occur within such ten-
sions” (BRUHM, 2002, p. 263).

 Nesse sentido, o presente trabalho reconhece expressões do 
gótico, não só nas narrativas que mais facilmente a ele se aliariam, 
como “O defunto” e O mandarim, mas também nas narrativas re-
alistas, especificamente Os Maias e O crime do Padre Amaro. Nessa 
análise, serão levantados alguns aspectos das quatro narrativas que 
suscitam de forma mais ou menos direta ao gótico, os quais serão 
analisados retomando algumas questões trazidas pelas teorias do 
gótico, estabelecendo relações com outras produções literárias do 
gótico bem como suscitando breves comparações entre os textos 
ecianos. O trabalho aqui apresentado está relacionado ao projeto 
de tese A literatura portuguesa sombria: o gótico na obra de Eça de Queirós 
cunhado pela autora, o qual se encontra atualmente em seu primei-
ro ano desenvolvimento. 

No conto “O defunto” e na narrativa curta/novela O manda-
rim, observa-se o gótico como eixo condutor dos enredos. Em “O 
defunto”, a ambientação temporal que remete à Idade Média é a 
primeira característica que remete ao gótico: “No ano de 1474, 
[...] veio habitar na cidade de Segóvia, [...] D. Rui de Cardenas” 
(QUEIRÓS, 1961, p. 173, grifo meu). Ainda, os espaços como o 
castelo, a estrada vazia e especialmente a igreja são privilegiados e 
apresentados de forma a suscitar uma caracterização gótica, como 
percebido nos excertos: “[a igreja era] sombria arcada, de grossos 
pilares (...)” (QUEIRÓS, 1961, p. 175) e “Mas, quando escureceu, 
e em torno às torres da igreja começaram a girar os morcegos (...)” 
(QUEIRÓS, 1961, p. 191).  

Além disso, o crime figura um papel central na narrativa e por 
causa desse elemento o sobrenatural emerge. No início do conto, 
D. Rui sente-se atraído por D. Leonor, esposa do Senhor de Lara. 
O sentimento que aflora torna-se motivo para que o S. de Lara 



1736

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

arme uma cilada contra a personagem protagonista. Todavia, D. 
Rui sobrevive à emboscada pois recebe a ajuda de um defunto: um 
enforcado que revive para ajudá-lo, fato que concede ao conto o 
teor sobrenatural. Na última parte, a narrativa avança para depois 
da morte do S. de Lara, a qual não fica explicitado o motivo, e 
termina com D. Rui e D. Leonor casados. 

Na configuração da história, percebe-se que à medida que D. 
Rui não viola o casamento de D. Leonor e respeita os preceitos 
cristãos, a personagem protagonista alcança um desfecho positi-
vo, o qual dialoga com a visão maniqueísta de mundo reforça-
da pelo gótico. As narrativas góticas tendem a punir ou não as 
personagens no desfecho proporcionalmente às transgressões que 
elas cometem ou deixam de cometer: “And while male Gothic 
generally has a tragic plot, with the protagonist punished for his 
breaking of  the taboos, the text in many ways nevertheless resists 
narrative closure – the supernatural, for example, tends to be left 
unexplained” (BYRON; PUNTER, 2004, p.278-9).

Em O mandarim, o enredo explora o pacto com o demônio em 
troca de fortuna, o fantasmagórico, o estranhamento – sentimen-
to evocado quando o protagonista viaja para a China, e a culpa/
paranoia. O protagonista, ao aceitar o pacto, causa a morte de um 
mandarim que lhe deixa toda a fortuna. Entretanto, a personagem 
sente-se assombrada pelo homem chinês: 

Então, ao chegar junto à cama, vi isto: estirada de través sobre 
a coberta, jazia uma figura bojuda de mandarim fulminado, 
vestida de seda amarela, com grande rabicho solto, e entre 
os braços como morto também, tinha um papagaio de pa-
pel. Abri desesperadamente a janela, tudo desapareceu, o que 
estava agora era um velho paletó alvadio (QUEIRÓS, 1997, 
p. 56-7).

Dessa forma, a assombração revela-se fruto do remorso senti-
do pelo narrador-personagem em ter matado o mandarim. O sen-
timento e as visões relacionam-se com a paranoia, processo narra-
tivo utilizado no gótico. As personagens de Poe, como em “Black 
Cat”, por exemplo, são atingidas por esse processo psíquico, o qual 
está associado à expressão da culpa e do medo em ter seus crimes 
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e violações descobertos. Para Byron e Punter (2004), muitas vezes 
a paranoia é abordada pela ênfase no estado psicológico da perso-
nagem, como visto no excerto: 

horror supremo consistia na idéia, que se me cravara então no 
espírito como um ferro inarrancável – que eu tinha assassina-
do um velho! [...] Tinha eliminado a criatura, de longe, com 
uma campainha. Era absurdo, fantástico, faceto. Mas não di-
minuía a trágica negrura do facto: eu assassinara um velho 
(QUEIRÓS, 1997, p. 66-7).

Na passagem, o narrador verbaliza justamente o medo e a cul-
pa sentidos frente ao crime (o assassinato do homem) e à trans-
gressão (o pacto) cometidos. Além disso, o sobrenatural como 
algo inexplicável (BYRON; PUNTER, 2004, p. 278-9) fica evidente 
na fala do narrador-personagem quando ele se refere ao ocorrido 
como “absurdo”, “fantástico” e “faceto”, o que reforça a ligação 
da narrativa com o gótico. 

Por sua vez, nos romances associados ao realismo, O crime do 
Padre Amaro e Os Maias, o gótico é abordado de maneira sutil e é 
evocado geralmente em momentos das narrativas em que se ex-
pressa a morte, os tabus e as violações. Em O crime do Padre Amaro, 
o qual narra o envolvimento do padre Amaro com a beata Amélia, 
também se observa a paranoia como um procedimento para ex-
pressar a culpa sentida pela personagem feminina por ter se envol-
vido com o padre. A personagem grávida e exilada no Casarão da 
Ricoça sofre com o medo da punição divina e da morte:

Antes de se deitarem, iam trancar todas as portas, num medo 
constante de ladrões; e então começava para Amélia a hora 
dos terrores supersticiosos. Não podia adormecer, sentindo 
ao pé a negrura daquelas antigas salas desabitadas e em redor 
o tenebroso silêncio dos campos. Ouvia ruídos inexplicáveis: 
era o soalho do corredor que estalava, sob passadas multipli-
cadas; era a luz da vela que de repente se dobrava como sob 
um hálito invisível: ou a distância, para os lados da cozinha, o 
baque surdo dum corpo. Acumulava então as orações, enco-
lhida debaixo da roupa; mas, se adormecia, as visões do pesa-
delo continuavam-lhe os terrores da vigília. Uma vez acordara 



1738

Anais do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP

de repente, a uma voz que dizia, gemendo, por trás da alta 
barra da cama: - Amélia, prepara-te, o teu fim chegou! Espa-
vorida, em camisa, atravessou correndo a casa, foi refugiar-se 
na cama da Gertrudes (QUEIRÓS, 2012, p.370-1). 

O horror que a personagem sente afeta diretamente a sua per-
cepção do real, o que resulta na visão das “assombrações”. Como 
dito, tais sentimentos estão relacionados com a paranoia que ga-
nha contornos góticos também devido à perspectiva sombria que 
a personagem tem sobre o lugar. Na visão de Amélia, mesmo que 
narrada heterodiegeticamente, o casarão e seus arredores são luga-
res “lugubremente decorado[s]” (ibdem, p. 369) e “tenebroso[s]” 
(ibdem, p. 370). 

Outro cenário que é percebido por Amélia de forma sombria e 
horripilante é a Casa do Sineiro. O local escolhido como um pre-
texto de ensinar a catequese à paralítica e acamada Totó. A perso-
nagem “endemoniada” e “histérica” (cf. QUEIRÓS, 2004, p. 287) 
atordoava a beata através de insultas e de gritos. Nesse contexto, 
Amélia passa a sentir medo de Totó bem como culpa por estar re-
lacionando-se com Amaro. Assim, o espaço é visto por Amélia de 
forma afetada por tais sentimentos e a sacristia próxima à casa do 
sineiro, a casa e os caminhos que ela percorre para chegar ao quar-
to são vistos de forma perturbadora, amedrontadora e sombria, o 
que gera uma percepção de espaço próxima do gótico. 

No que tange, a figuração de Amaro, observa-se que o padre 
em diversos momentos alude ao imaginário vampírico. Primeira-
mente, assim como o Conde Drácula, de Drácula (1897), de Bram 
Stoker, e Carmilla, de Carmilla (1872), de J. Sheridan LeFanu, Ama-
ro é estrangeiro àquele espaço (ele é enviado para Leiria) e sua 
chegada traz desequilíbrio e morte à alguma personagem, no caso 
Amélia. Metaforicamente, a relação entre Amaro e Amélia possui 
um tom vampírico: ele “preda” a reputação e a vitalidade de Amé-
lia, que morre no parto. Ainda, a narrativa por diversos momentos 
destaca o furor com que Amaro beija o pescoço de Amélia e seu 
desejo pelo sangue da personagem como no excerto: “achava-a 
mais bonita [...], com uns lábios vermelhos [...] que ele queria mor-
der até o sangue” (QUEIRÓS, 2004, p. 388). 

Em Os Maias, entre as obras analisadas, percebe-se a relação 
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menos evidente com o gótico. No início da narrativa, o narrador 
anuncia o Ramalhete como espaço amaldiçoado: “(...) por fim 
aludia mesmo a uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais 
aos Maias as paredes do Ramalhete” (QUEIRÓS, 2014, p.9). A 
informação cria um suspense na narrativa bem como pode ser 
lida como uma prolepse do destino trágico e incestuoso que aco-
meteria os protagonistas. A própria temática do incesto também 
povoa diversas narrativas góticas como o romance, anteriormente 
mencionado, The Monk, de Mathew Lewis, e o conto “The Fall of  
the House of  Usher” (1839), de Edgar Allan Poe. 

A paranoia, assim como nas outras narrativas analisadas, tam-
bém se faz presente n’Os Maias, como percebido no excerto: 

Era esse medo que já na véspera o trouxera todo o dia por 
fora no dog-cart, findando por jantar lugubremente com o 
Cruges, escondido num gabinete do Augusto. Era medo do 
avô, medo do Ega, medo do Villaça; medo daquela sineta do 
jantar que os chamava, os juntava; medo do seu quarto, onde 
a cada momento qualquer deles podia erguer o reposteiro, 
entrar, cravar os olhos na sua alma e no seu segredo... Tinha 
agora a certeza que eles sabiam tudo. [...] A sua vida moral 
estava estragada... (QUEIRÓS, 2014, p.513).

Carlos Eduardo expõe sua culpa e temor em ser descoberto, 
uma vez que teve relações sexuais com Maria Eduarda já ciente do 
parentesco. Na passagem, observa-se que o narrador toma o pon-
to de vista da personagem, afetada por sucessivos pensamentos, o 
que denota ansiedade frente à situação. A palavra medo é repetida 
por diversas vezes e é semelhante ao horror sentido por Amélia 
e pelo narrador-personagem de O mandarim: todos sentem algum 
remorso frente às violações que cometem. 

Através das análises observa-se uma diferença de abordagens 
entre o gótico nas narrativas curtas (“O defunto” e O mandarim) e 
os romances (O crime do Padre Amaro e Os Maias). Nas narrativas 
curtas, o gótico se apresenta como um eixo condutor e o sobre-
natural aparece de forma direta. O enredo faz uso de diferentes 
procedimentos narrativos do gótico, como a paranoia, e apresenta 
tensão/suspense de modo acentuado. Logo, o gótico em “O de-
funto” e O mandarim está intrinsicamente relacionado ao posicio-
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namento do narrador e à configuração do enredo.
Nos romances, o gótico, como visto, fica subjacente às ou-

tras temáticas e é evocado principalmente para comunicar a trans-
gressão, a culpa/paranoia e compor a imagética das personagens, 
como no caso de Amaro e sua figuração que pode ser relacionada 
ao vampírico. Assim, o gótico está vinculado à perspectiva interna 
das personagens e à figuração de algumas de suas ações.

Dessa forma, propor uma leitura da obra de Eça de Queirós 
focalizando as ressonâncias do gótico amplia e revigora as leituras 
que tais textos têm recebido. Essa leitura não significa uma ten-
tativa em provar que o texto é totalmente gótico, todavia, busca 
reconhecer que a estilística queirosiana vai além das limitações do 
realismo-naturalismo. A leitura aqui apresentada, como dito, está 
em sua fase inicial e apresenta limitações, restrições e pontos a 
serem aprofundados. Apesar disso, revela-se a necessidade de fu-
turamente problematizar como o gótico auxilia nos propósitos do 
realismo-naturalismo e como a presença dessa nuance auxilia a (re)
compreender a prosa eciana.
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