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Apresentação
Resultantes do II Encontro do Grupo de Estudo e Trabalho em História e Linguagem
(GETHL), os textos que compõem o presente volume debruçaramse, assim como o título
destes Anais já o indicam, a pensar as relações explícitas ou subreptícias entre mundo e
linguagem. O leitor verá que não há um eixo temático homogêneo, revelando, em sua leitura,
composições extremamente plurais, que refletem sobre práticas socioculturais diversas, desde
a literatura, o cinema, o mundo dos quadrinhos, até mesmo às estratégias de nomeação de
lugares, disputas de grupos lutando por reconhecimento, entre outros diversos assuntos. O que
pode ligar tais estudos?
Animou a realização deste Encontro o mesmo espírito que une as pesquisas dos
membros do GETHL: uma multiplicidade de empirias atendidas por uma teoria comum, de
fundo multidisciplinar. Quando falamos “teoria”, não há, é certo, intenção de indicar um grupo
teórico fechado, mas um percurso de pensamento que tenha por objetivo aliar a reflexão sobre
determinada realidade às práticas linguageiras que, mais do que dizer sobre as referidas
realidades, dizem com elas, formandoas e transformandoas na medida em que constroem o
mundo.
Esperamos que a convivência de textos tão díspares e, ao mesmo tempo, tão próximos
funcione como exercício salutar de um pensamento que atua por provocações, deslocamentos,
incertezas e diálogo. Boa leitura!
GETHL
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Drama e burocracia em O Amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos
Ananda Nehmy de ALMEIDA*
O narradorpersonagem de O amanuense Belmiro leva seus leitores a estabelecerem
relações da sua ficção com o contexto histórico dos intelectuais modernos que participaram
dos quadros burocráticos do Estado Novo na década de 1930. A formação de Acervos
Literários possibilita à crítica cultural apresentar uma imagem mais complexa da biografia
desses escritores com a pesquisa em documentos biográficos e manuscritos organizados em
museus literários, a exemplo do Acervo de Escritores Mineiros, localizado na Biblioteca
Central da Universidade Federal de Minas Gerais, que preserva o mobiliário, a biblioteca,
alguns documentos e manuscritos que fizeram parte da biografia intelectual de Cyro dos
Anjos.
A pesquisa de Silviano Santiago realizada em Arquivos Literários observa o
desenvolvimento do drama de intelectuais modernos nos documentos biográficos. A noção de
“drama” apresentada no artigo “O intelectual modernista revisitado” é retomada por Santiago
no ensaio A vida como literatura: O amanuense Belmiro que rebate as críticas de Roberto
Schwarz ao romance cyriano. Fundamentado no realismo crítico de Georg Lukács, que
valoriza os desdobramentos da ação dos personagens na narrativa realista, Schwarz define o
caráter estático de Belmiro e a ausência de drama como elementos configuradores da “Estética
da Acomodação” em Cyro dos Anjos.
Seguindo esses estudos literários, é possível estabelecer uma comparação entre a
poética de Cyro dos Anjos, o conceito de drama em Walter Benjamin e a noção de burocracia
proposta por Max Weber a partir da observação dos desdobramentos dramáticos da figura do
narradorpersonagem. Parte dos temas levantados pela recepção crítica de O amanuense
Belmiro e os teóricos citados fundamentariam essa leitura que procura aproximar os campos
disciplinares da teoria literária, história e sociologia weberiana na revisão da recepção crítica,
além de analisar a metáfora “ficção burocrática”, utilizada na narrativa de Cyro dos Anjos na
abordagem do tema “burocracia”.

* Mestre em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Contato: anandanehmy@yahoo.com.br
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Burocracia e crítica
A figura do burocrata alemão citado nos ensaios de sociologia weberiana apresenta
semelhanças à do intelectual brasileiro da década de 1930 como se nota nas observações de
Silviano Santiago frente aos estudos da biografia de escritores modernos. Max Weber destaca
o papel mediador do agente social na cultura que atribui sentidos para a sua ação social. Para
Weber, o burocrata do “quadro administrativo” constitui o elo mediador entre dominantes e
dominados.
Esse quadro de funcionários compõe suporte de qualquer “tipo de dominação que tenha
vigência ao longo do tempo” (COHN, 2003, p.185). Os preceitos racionais do cálculo
constituem normas que regem o desempenho de uma máquina presente no sistema
administrativo e legal do Estado (ou empresa) Moderno. Nessa perspectiva, a mente é uma
“máquina inanimada” que se agita ao conceber formas concretas de organização burocrática do
Estado – a divisão de jurisdição, os regulamentos e as relações hierárquicas. Os burocratas
operariam uma máquina concreta no domínio cotidiano do trabalho, assim como ocorre na
realidade de uma fábrica: “Juntamente com a fábrica inanimada, a inteligência concretizada
ocupase em construir a concha da servidão que os homens serão forçados a habitar algum dia
tão impotentes quanto os felás do Egito Antigo” (WEBER, 1974, p.32.).
Essa analogia permite a Weber elaborar sua crítica ao papel do intelectual burocrata na
Alemanha que, aliado ao governo, influiu indiretamente para desestabilizar o parlamentarismo.
Esses intelectuais concebiam o parlamento e a democracia como ameaça para a manutenção da
estabilidade política alemã. Vendendo sua força de trabalho para o Estado, mas separado das
decisões políticas, o burocrata alemão no contexto histórico de Weber se assemelha ao
intelectual brasileiro dos “quadros administrativos” na ditadura Vargas. Ignorando o caráter
questionador da produção literária modernista, Sérgio Micelli observa o custo político gerado
pela negociação da obra pessoal dos intelectuais modernos em troca da participação no
trabalho de construção institucional do Estado Novo. Assim como Weber, Micelli critica a
ação do intelectual que compõe os quadros administrativos públicos, consentindo, até certo
ponto, com a restrição dos direitos políticos.
Para Silviano Santiago (1989, p.167), a crítica de Micelli revela a “explicitação de um
sabido silenciado”. Santiago se refere à resistência dos estudos críticos em aceitar o custo
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político da produção literária moderna. A insatisfação de alguns teóricos da literatura com a
ausência da reflexão sobre a “biografia” do autor leva Silviano Santiago a propor que os
estudos críticos considerem a produção documental dos escritores modernos nas análises
literárias; contudo, não se trata de retornar “ao positivismo originário da crítica vidaeobra”
(1989, p.167), tratase de pesquisar textos ficcionais ou poéticos que dramatizam “o corpo do
próprio autor”, além de propor que se contraste a ficção ao texto de memória para identificar
“as contradições ideológicas” presentes nesses textos.
Silviano Santiago retoma a ideia de corpo ao definir o drama do escritor que se
configura a partir da relação entre os documentos biográficos, as leituras críticas e a própria
obra. Essa noção de autoria que associa drama e corpo se assemelha ao conceito de
biografema. Para Barthes (1971, p.1114), o escritor (ou o logoteca) funda uma língua ao
realizar operações que “isolam”, “articulam”, “ordenam” e, principalmente, “dramatizam” a
nova língua, constituindo, assim, uma definição semiológica de texto. Barthes define o autor
como uma figura sem unidade ou um “corpo” que se reduz a “pormenores sutis” ou
biografemas destinados na escrita a algum “corpo futuro”, talvez leitor do texto.
Em sua leitura do drama barroco alemão, Walter Benjamin usa o teatro como metáfora
teórica ao observar a mobilidade do palco: “suas tábuas representam metaforicamente a terra
como um cenário criado para o espetáculo da história: ele peregrina como a corte, de cidade
em cidade” (1984, p.143). Benjamin associa o tempo e a história ao conceito de espaço usando
os conceitos de alegorias barroca e moderna. A significação histórica da alegoria se forma a
partir de fragmentos ou ruínas do “passado oprimido” extraídos do continuum da história para
atingir o presente.
A transitoriedade da história se delinearia no rosto da natureza, configurando “a
fisionomia alegórica, posta no palco pelo drama”, que “só está verdadeiramente presente como
ruína sob essa forma” (BENJAMIN, 1984, p.3940). A concepção histórica do drama transpõe
“dados inicialmente temporais para uma simultaneidade espacial”. Para Benjamin, a
secularização da história no teatro se assemelha à descoberta do cálculo infinitesimal na
ciência exata: “Nos dois casos o movimento temporal é captado e analisado em uma imagem
espacial. A imagem do palco, ou mais exatamente, da corte, se transforma na chave para a
compreensão da história” (1984, p.115).
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Na definição de alegoria moderna, Benjamin retoma o tempo e o espaço nas
perspectivas materiais e históricas desses conceitos, seguindo um viés marxista associado à
psicanálise. Os fragmentos que compõem a alegoria moderna são retirados e materializados
nos objetos ou bens culturais da sociedade de consumo como imagens dialéticas interpretadas
pelo historiador do século XX.
A teoria benjaminiana fundamenta o estudo de Silviano Santiago que associa a pesquisa
em documentos biográficos de escritores modernos à concepção do drama barroco com os
desdobramentos das categorias de tempo, espaço e história. Além disso, Santiago aproxima o
drama biográfico à figura do leitor, seguindo Roland Barthes, uma vez que a escrita
memorialística realiza a “operação” de dramatizar os biografemas, configurando “o corpo do
escritor” nos textos autobiográfico ou romanesco com o objetivo de atingir ao público leitor.
Na concepção de drama, proposta na leitura de Silviano Santiago, o narrador Belmiro
Borba apresenta semelhanças com a figura do intelectual moderno. A materialidade dos
documentos biográficos (as correspondências entre escritores, por exemplo) com o timbre dos
órgãos do Estado indica qual foi o sustentáculo financeiro que permitiu aos autores modernos
efetivarem a sua produção literária. A narrativa de Cyro dos Anjos apresenta a Seção de
Fomento como o espaço onde a temática da burocracia encontra seus desdobramentos poéticos
consolidados na descrição de personagens burocratas.
Ficção burocrática em Cyro dos Anjos
No “Anobom” de 1937, Belmiro caminha pela cidade, procura o bonde e pensa na
amiga Jandira. Ao ouvir o sanfonista cego, o narrador se perde no tempo e no espaço urbano.
No centro de Belo Horizonte, a rua Guajajaras se torna a Ladeira da Conceição, por onde
passava Camila, sua namorada na adolescência vivida em Vila Caraíbas. Seguindo o
mecanismo da memória involuntária, a sua “memória musical” lhe recorda também do
sanfonista da vila que tocava na ladeira sem pedir esmolas, apenas “por amor à arte” ou “para
chorar mágoas.”
Se o sentido da visão caracteriza o sanfonista da vila, preso à ideia romântica da arte
pela arte, para o músico da cidade, a sua falta propicia uma situação na qual o valor econômico
da arte sofre a interferência da caridade. Belmiro conclui que a melodia lírica da vila se volta
para as individualidades dos ouvintes. Embora fraca na forma, a melodia urbana apresentaria o
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mérito de interligar, no processo da memória involuntária ou “musical”, o tempo passado ao
presente.
Ao se desviar do presente, o narrador contrasta a “realidade de Jandira” com “sombra de
Camila”, que o reconduz “às estradas de Vila Caraíbas”. Camila é recuperada pela memória
como fantasmagoria do passado na terra natal, enquanto Jandira participa do presente urbano
do narrador. As comparações dos sanfonistas e das personagens femininas constituem
exemplos ou justificativas para a definição do conflito espaçotemporal de Belmiro:
Pusme a pensar no permanente conflito que há em mim no domínio do tempo. Se, a
cada instante, mergulho no passado e nele procuro uma compensação, as secretas
forças da vida trazemme de novo à tona e encontram meios de entreterme com as
insignificâncias do quotidiano. Pelo oposto, é comum que, quando o atual me reclama
a energia ou pensamento, estes se diluam e o espírito se desvie para outras paisagens,
nelas buscando abrigo. Tais solicitações contrárias, em luta constante, levamme às
vezes a tão subitâneas mudanças de plano que minha vida, na realidade, se processa
em arrancos e fugas, intermináveis e sucessivos, tornandose inquietante ficção que se
confunde no tempo e espaço (ANJOS, 1937, p.2627).

Ora como “espectador”, ora como “ator principal” dos eventos na cidade, Belmiro
realiza a performance do “ato de escrita” no espaço do escritório que pertence às arquiteturas
da casa e da Seção de Fomento no serviço público. Conservando a memória dos rituais da
família, a casa da Rua Erê, fixada no espaço urbano, preserva as tradições e os conflitos da
aristocracia rural, retomados pela geração que finaliza a linhagem com três irmãos celibatários
– Belmiro, Emília e Francisquinha. Originária de cultos africanos, a palavra Erê nomeia uma
entidade infantil, espírito menor, que nasce quando se faz o seu santo para auxiliar no processo
de iniciação ritual. Confrontados ao restante da casa, habitada pelas irmãs, o alpendre e o
escritório de Belmiro se comunicam com o exterior do imóvel.
Nos domingos, dias santos e feriados, o narrador é assombrado na Rua Erê pelo apito
fantasma das fábricas de toalha e de sapatos, vizinhas à sua casa, que, na verdade, o
condicionaram a despertar no horário de trabalho dos operários. O amanuense não se mostra
revoltado com os apitos da fábrica “real”, tampouco com os da “imaginária”: “Acabado os
apitos, ponhome de novo a dormir, embalado pela música das máquinas” (ANJOS, 1937,
p.125). O apito da fábrica real desperta Belmiro do sono para que o dia de trabalho na outra
“fábrica” – a Seção de Fomento – possa prosseguir.
A resignação do narrador ao apito da fábrica é momentânea e contraditória se
considerarmos as relações de trabalho na Seção de Fomento. O título do capítulo “O
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amanuense amando está” apresenta uma frase com a sintaxe fora da ordem canônica: na
locução verbal, o verbo auxiliar antecede ao principal com a finalidade de compor a aliteração
e a assonância na frase. Os significados das palavras “amanuense” e “amor” reforçam o efeito
rítmico do título. A frase fora da ordem direta não se encaixa no contexto da Seção de
Fomento já que, sob o olhar complacente do chefe de seção, Belmiro escreve um poema de
consolo para a frustração amorosa. O título do capítulo é um verso do poema do amanuense,
cuja integra é omitida nas suas memórias.
É a partir da Seção de Fomento que Belmiro retrata uma galeria de tipos ou personagens
burocráticos. Na sua maioria, há os burocratas revoltados, que gostariam de ter seguido outras
profissões. Fazem parte da “burocracia militante e inconformada, recusandose a pôr o espírito
em função no ofício que lhes parece tão contrário à vocação e preferências” (ANJOS, 1937,
p.47). As vocações frustradas dos burocratas variam em político, bispo, carreira no exército,
nas letras. Existe também o tipo raro de burocrata, que chega à burocracia triunfante, “que é
aquela em que o espírito se integra no Bureau e o homem não é mais do que um conjunto de
fórmulas e praxes, ou melhor, é o próprio processo, em forma hierática e cabal” (ANJOS,
1937, p.47). Filgueiras, colega de Belmiro, é o homem processo, totalmente adaptado ao
trabalho burocrático. O rosto de Filgueiras se abre citando fórmulas da fraseologia burocrática
– “saúde e fraternidade”, por exemplo – ou ainda, quando franze as sobrancelhas, ao perceber
que as normas foram relaxadas, “seu vulto assume a gravidade de um edifício público”. Para
Belmiro, essa seriedade expressa no rosto do colega “todo um sistema de leis fiscais, com
multas e penas”.
Se a burocracia constitui um meio que permite atingir o objetivo do burocrata de
expressar a sua subjetividade em situações externas ao trabalho, em Filgueiras ocorre o efeito
contrário. Sua face impessoal é descrita a partir da imagem objetiva e prática do edifício
público e da lei. Já o chefe de Belmiro e os funcionários revoltados rompem parcialmente com
o trabalho tendo em vista que, mesmo ocupando o tempo no escritório com a escrita
personalista, o tema dos versos do narrador retoma um conflito romântico de ordem burguesa.
O título irônico de outro capítulo, “Seção do Fomento Animal”, define a burocracia como um
lugar “onde os homens esperam pachorrentamente a aposentadoria e a morte”. Nesse capítulo,
o trabalho burocrático encena aos espectadores a suposta importância que o chefe de seção
atribui à leitura do relatório de Belmiro. O colega Glicério também pede para ler o relatório,
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mas nesse momento passavam duas pessoas pela seção que serviriam de plateia. O chefe faz
uma “figuração” (como definia Glicério), que impressiona os visitantes, dando ar sigiloso ao
relatório, que seria diretamente entregue ao diretor: “É assunto urgente”.
Compõem a crítica à burocracia, a encenação de trabalho produzida na Seção de
Fomento, a insatisfação dos “burocratas revoltados”, que não se reconhecem no trabalho que
realizam, e a face do burocrata triunfante, expressão, não de um sujeito, mas da própria
burocracia. Para o amanuense, que cita a frase “viva a Seção de Fomento, que me dá o pão e o
papel”, a carreira burocrática, resultado de frustrações ou de conformismo, permite a sua
sobrevivência e oferece a matériaprima para a sua escrita memorialista. Mas, se o leitor segue
a crítica de Roberto Schwarz, tratase de manutenção de privilégios do intelectual moderno
procedente de famílias que pertenceram à aristocracia rural.
Os capítulos que tratam da busca e apreensão do diário de Redelvim pela polícia, da
tentativa de recuperação do material apreendido e da consequente prisão de Belmiro são
também alvos da crítica de Schwarz, que destaca a configuração de uma situação social no
romance. A pedido de Glicério, o senador Furquim interfere para que o diário seja devolvido a
Redelvim. No diário, não havia nada de comprometedor, mas os papéis avulsos e a
correspondência apresentavam indícios de que Redelvim havia promovido a última greve de
operários. Portando essas informações, Glicério avisa ao narrador que Redelvim seria
perseguido pela polícia e, em seguida, preso durante a rápida Revolução Comunista no Rio.
À procura do amigo, Belmiro acaba na mesma situação: é preso e tem seu diário
apreendido. O episódio da prisão de Belmiro, criticado por Roberto Schwarz, trata da prisão
política de uma forma amena. No capítulo, o narrador apenas conversa com os presos sobre as
supostas “gírias” de cadeia. Schwarz percebe a seguinte situação social: preso, Belmiro faz um
apelo ao delegado que façam a revista a sua casa sem perturbar as velhas irmãs se baseando na
sua posição social. O apelo se fundamenta nos seguintes argumentos: o fato de o narrador
morar numa casa respeitável, ser conhecido da polícia, trabalhar como funcionário público, ter
no seu círculo de relações o bacharel Glicério, além da imprescindível certeza de que não fez
nada. É possível associar a dominação de tipo burocrático em Max Weber, que identifica o
burocrata como elo mediador entre dominantes e dominados, à função “privilegiada” de
Belmiro nos episódios referentes às prisões e às apreensões dos diários. O escritório
burocrático é espaço comum ao amanuense e a Glicério, sendo que o último frequenta as rodas
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sociais de Belo Horizonte. A partir do círculo de relações da Seção de Fomento, Belmiro
procura resolver o problema do amigo Redelvim, mesmo que a consequência imediata seja a
prisão de ambos.
Opondose à teoria de Belmiro, que defenderia um igualitarismo dissolvente, Schwarz
(1966, p.168) não aceita o ângulo de visão do narrador, que afirma ver “criaturas” que sentem
e pensam “onde os outros veem unidades mecânicas de massa ou abstrações econômicas.”
Contudo, essa não é a única opinião do narrador sobre o tema da economia. Em outra
passagem do romance, Belmiro retoma o tema da economia sob novo viés: “Há, sem dúvida,
uma trama secreta que, encandeando os acontecimentos, envolve uma química, uma física e
uma economia social extremamente sutis para que a ciência humana possa penetrála”
(ANJOS, 1937, p.41).
O narrador reconhece que a Seção de Fomento apresenta uma encenação do trabalho
burocrático. É a partir de um “requerimento de férias”, sugerido pelo chefe de seção ao
amanuense em crise, que se percebe, entre parênteses, a concepção de trabalho burocrático do
narrador: “(Na verdade nunca tivemos serviço, e jamais conheci ficção burocrática mais
perfeita que a ‘Seção do Fomento’...)” (ANJOS, 1937, p.38). Exemplo da escrita objetiva no
serviço público, cuja finalidade é atingir ao real, o relatório que o amanuense entrega ao chefe
da seção seria apenas uma encenação. Na perspectiva do narrador, a escrita burocrática
compõe uma ficção que não produz efeitos no plano real, mas tornase talvez um instrumento
de propaganda do trabalho no Estado para os espectadores – os visitantes da seção.
Da mesma forma, a estética romântica dos versos escritos na Seção de Fomento e a
própria escrita autobiográfica no suporte do papel timbrado retomam os conflitos materiais do
amanuense celibatário. Se, no primeiro trecho, Belmiro se opõe à visão de abstrações
econômicas nos seres, no segundo, o narrador afirma que os conflitos gerados pela esfera
econômica, além da física e da química, se associam às “leis que regulam a circulação dos
homens”, interferindo, assim, na composição da trama de suas memórias. Ao longo do
romance se percebe que a esfera econômica não se restringe à questão política no trabalho,
mas influencia as situações que parecem se restringir ao sentimento ou pensamento dos
personagens.
Além da temática da burocracia, Cyro dos Anjos cita o discurso literário de escritores
que pertenceram à roda de intelectuais belohorizontinos em 1930. Três poetas recitam versos
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no sonho de Belmiro. O “poeta irônico” cita um dos versos do “Poema de sete faces”, de
Carlos Drummond. O “poeta místico” recita trechos do poema “Interrogação”, de Emílio
Moura. Na terceira citação, “o poeta sem nome” canta o trecho de uma marchinha de autoria
desconhecida: “Pirulito que bate, bate,/ Pirulito que já bateu/ Quem gosta de mim é ela/ Quem
gosta dela sou eu...”. O encontro dos três poetas numa viagem de trem compõe uma imagem
onírica com elementos comuns ao contexto biográfico do autor empírico.
A voz de cada poeta é respeitada no discurso citado pelo narrador, entretanto, o sonho
se encerra com o grupo recitando apenas os versos do poeta irônico (Drummond): “Mundo
mundo vasto mundo, mais vasto é o meu coração.” A equivalência dos poetas apresenta uma
diferenciação lógica, pois os versos do poeta irônico se sobrepõem aos demais. Da mesma
forma, o recital da roda se diferencia do chefedotrem, que o acompanha com o “grande
trombone”, instrumento indicativo da força do comandante desse espaço móvel.
A personagem Emília, símbolo do poder desgastado da aristocracia rural, desperta
Belmiro. Para o narrador, o sonho seria interpretado como literário, se estivesse fora dele.
Nesse sentido, observase a posição ambígua do amanuense, que se projeta fora da literatura,
mas, no sonho, posicionase no centro da roda. Belmiro participa da dominação de tipo
burocrático, ou seja, está no centro, contudo, nessa posição, não participa do movimento
circular e do canto da roda.
Ao incorporar o poeta sem nome à roda, o narrador abre espaço para a cultura popular,
mas, mostra também que existe uma “diferença” da cultura erudita definida a partir do local de
enunciação dos interlocutores e da preponderância do discurso literário no fim da cena. Da
mesma forma, quem aciona a memória involuntária de Belmiro é a música do sanfonista
popular, elemento comum aos espaços rural e urbano. A partir daí, percebese a tentativa do
autor de construir um conceito de populismo na sua narrativa.
Os escritores modernos, que ocuparam cargos públicos, atuaram como elo mediador
entre dominantes e dominados. Ocupar essa posição significa também estabelecer uma
hierarquia e distinção cultural, que retoma os antagonismos das classes sociais. Os três poetas,
o narrador e o sanfonista encenam o conflito cultural que associa e confronta as esferas
política, econômica e estética aos afetos dos personagens na composição das categorias de
tempo e espaço dessa autobiografia fictícia.
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Adagas, Poções, Jardins: Reflexões acerca do Dinamismo e Poder da fala autorizada (O
Ismaelismo medieval no Islã e na Europa)
Paulo Renato Silva de ANDRADE*
O presente trabalho objetiva levantar algumas reflexões bastante breves acerca da
atribuição de identidade através do discurso “autorizado”. Como um locutor produz um
discurso que é assumido e reconhecido como legítimo, mas que não é somente “reproduzido”
no sentido de ser apenas repetido. Ele é dinâmico, constantemente refeito, reapropriado,
resignificado de acordo com o contexto, digamos, histórico/cultural de quem faz essa
apropriação. Pretendo, ainda, demonstrar, em certa medida, o possível alcance desse discurso,
tanto espacialmente quanto temporalmente. A maneira pela qual tentei fazêlo é analisando, de
uma maneira geral, alguns discursos (no sentido abstrato) produzidos sobre o Ismaelismo
Nizari. Tratase de uma ramificação do Islã Xiita que teve uma participação política
considerável, especialmente no Levante nos séculos XII e XIII, e que ganhou notoriedade no
ocidente a partir desse período, principalmente por meio de Crônicas de Cruzada.
Dentre os principais motivos pelos quais pensei serem interessantes e relevantes tais
reflexões, especificamente com base nesse estudo de caso, destaco três. Primeiramente o fato
de essa comunidade ainda existir, ou seja, ainda há pessoas que se reconhecem como
Ismaelitas Nizari, que seguem o Imam da linhagem Nizari, que seria o descendente direto do
Profeta pelo casamento de sua filha Fatima com seu primo Ali ibn Talib, e não são poucos1.
Segundo motivo, porque a documentação que produziram em um período recuado, ao qual me
refiro, é pouquíssima. Sendo uma comunidade dissidente perseguida, só o fizeram em períodos
e lugares de preeminência política, que no caso do Ismaelismo Nizari, equivale aos pequenos
estados que tiveram no Levante e na Pérsia, mais ou menos entre 1096 e 1270 (como exemplos
Masyaf, Al Kahf na Síria, Lamasar, Alamut na Pérsia). Mesmo assim, essa documentação foi
praticamente inteira destruída quando esses estados caíram, suas bibliotecas e arquivos, alguns
dos quais verdadeiramente célebres, foram queimados pelos invasores. Isto posto, em termos
de trabalho historiográfico, constituise uma situação curiosa. Este é quase inteiramente feito
* Graduando em História pela UFMG. Contato: paulorsdeandrade@gmail.com.
1 Infelizmente é difícil precisar a população total que se considera Ismaelita Nizari. Pareceme suficiente dizer que são no
momento a segunda maior comunidade Xiita do mundo, atrás apenas dos duodecimanos, e que se fazem presentes em
mais de 25 países espalhados pela África, Europa, Ásia, América do Norte e Oceania. Atualmente seguem o Imamato
do Principe Karim Aga Khan IV, 49º Imam (líder espiritual) em linhagem direta do profeta Maomé. Para mais
informações ver DAFTARY, 1990. Para outras interessantes informações sobre a atual comunidade ver www.iis.ac.uk
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sobre fontes a eles hostis, mesmo falsificações, e assim foi feito durante séculos, quase sempre
assumindoas como legítimas, o que contribuiu muito para a perpetuação das milhares de
lendas a seu respeito. Terceiro motivo, porque, em minha opinião, de uma maneira muito
peculiar e curiosa, deram origem a uma nova palavra em praticamente todas as línguas
ocidentais, usada corriqueiramente sem que se tenha noção de sua raiz, mas que analisada de
perto mostra uma relação estreita com essa origem.
A palavra a que me refiro é “assassino”, cujo significado para qualquer um me parece
muito imediato:

matador, homicida. Durante um bom tempo foi usada para se referir,

primeiramente, aos membros dessa comunidade como um todo, e pouco depois
especificamente àqueles que cometiam os assassinatos ou tentativas de assassinatos que lhes
deram sua notoriedade e reputação. Eram atentados, principalmente, a líderes políticos ou
religiosos, normalmente em lugares públicos, algumas vezes por pessoas próximas dos alvos, e
que demandavam muito tempo e cuidado de preparação para que a oportunidade surgisse. Na
maioria das vezes os autores não escapavam, ou nem mesmo tentavam escapar, mesmo
sabendo que seriam executados quase imediatamente. Na Europa, em pouco tempo se torna
sinônimo de devoção, de lealdade inabalável, como se verifica em alguns interessantes poemas
provençais já no séc. XIII (CHAMBERS, 1949), e só depois adquire um sentido mais próximo
do que temos hoje nas línguas ocidentais.
A palavra originase do árabe hashishiyya, que significa “consumidor de haxixe”, e de
suas variantes (hashashin, hashash). O haxixe já era há muito conhecido dos povos da região,
ao menos desde a antiguidade, e seus efeitos aparentemente eram em geral considerados
nefastos no que diz respeito à boa conduta moral, observância das leis e preceitos religiosos,
etc.2 A primeira vez em que o termo aparece nas fontes islâmicas como referência ao
Ismaelismo Nizari é em uma epístola datada de 1123 escrita pela chancelaria do Califado
Fatímida do Cairo, refutando as reivindicações ao trono que então faziam os Nizari.3 A palavra
aparece duas vezes sem nenhuma outra explicação, do que podese depreender que o sentido
era supostamente compreendido de imediato pelo leitor ou ouvinte, fosse quem fosse. Parece,
2 Mesmo assim as concepções acerca do consumo variam de maneira inapreensível de acordo com o tempo, local, nível
social, entre outros. Enquanto na Síria e Egito dos sécs. XII e XIII o haxixe é objeto de debates e tratados diversos
condenando seus efeitos, AlMaqrizi, historiador egípcio do séc. XIV, relata em sua obra que em seu tempo no Cairo e
em Damasco o seu consumo é comum e irrestrito, mesmo entre as classes sociais mais altas.
3 Os últimos defendiam o imamato de Abu Mansur Nizar em detrimento do então Califa Fatímida Abu´l Qasim Ahmad.
Os dois se encaixam na tradição ismaelita, uns Nizari, os segundos, Musta´li. Para mais informações ver DAFTARY,
1990.
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no caso, significar mais alguém imoral, desqualificado, do que literalmente alguém que faz uso
de haxixe.
Um dos principais cronistas dos estados cruzados latinos, Guilherme de Tiro, que viveu
no oriente latino por muitos anos e falava árabe, fez uma descrição bem breve, datada de 1180,
sobre os Nizari:
Na província de Tiro na Fenícia [...] vive uma tribo de pessoas que possuem dez
fortalezas [...] (e que) têm por costume escolher seu dirigente não pelo direito
hereditário, mas segundo seu mérito. [...] eles o chamam Velho (Senem). [...] Sua
submissão e sua obediência é tal que não consideram nada como sendo muito árduo ou
difícil e empreendem mesmo as tarefas mais perigosas sob sua ordem. [...] Os que
assim são designados se dedicam imediatamente à sua missão sem se preocupar com
as consequências de seus atos ou com a possibilidade de escapar. Não importa o
tempo necessário, eles trabalham sem descanso até que a ocasião se apresente para que
possam executar a ordem do chefe. Nem os cristãos, nem os sarracenos sabem de onde
o termo Assassinos (assissini) provém (TIRO, 1986 – tradução minha).

É importante ressaltar que Guilherme de Tiro passa mais de 30 anos vivendo no oriente
latino, tornase arcebispo de Tiro, e seu relato é de longe o mais sóbrio de todos. Burcardo de
Estrasburgo, seu contemporâneo, também dedica páginas aos nizari. Ele, por sua vez, era um
emissário enviado pelo imperador Frederico I Barbaroxa à Terra Santa em missão diplomática
à corte de Saladino, e lá fica menos de um ano, em 1175. Seu relato é muito mais fantástico e
parece inteiramente pautado nos rumores que escutou nos meios cristãos e muçulmanos por
que passou, em detrimento do que poderia ter efetivamente visto (como parece ser o caso de
Guilherme de Tiro). Assim os descreve:
Nos confins de Damasco [...] exise uma certa raça de Sarracenos [...] que em sua
língua se chamam os Heyssessini, e em língua romana segnors de montana. Essa raça
de homens vive sem lei, eles comem carne de porco, infringindo a lei dos Sarracenos...
Vivem em montanhas quase impenetráveis pois se refugiam em castelos fortificados.
Seu país não é muito fértil e por isso vivem de seus rebanhos. Há entre eles um senhor
que inspira o maior terror nos príncipes sarracenos, sejam próximos ou distantes, bem
como nos senhores cristãos da região, pois tem uma maneira impressionante de os
matar. [...] esse príncipe possúi nas montanhas numerosos palácios magníficos
circundados por altíssimas muralhas de modo que ninguém possa entrar se não por
uma porta estreita extremamente bem guardada. Nesse palácio são criados desde a
infância alguns filhos de seus camponeses. [...] Seus mestres os ensinam [...] que
devem obedecer a toda fala ou ordem do senhor de seu território e que se assim fazem,
aquele que detém o poder sobre todos os deuses desse mundo lhes oferecerá os
prazeres do paraíso. [...] Quando são (levados) em presença do Príncipe, esse os
pergunta se consentem em obedecer as uas ordens para que ele possa lhes conceder o
paraíso [...] e sem objeção alguma ou a menor dúvida se jogam aos seus pés e
respondem com fervor que obedecerão em tudo às suas ordens. O Príncipe então
entrega a cada uma adaga em ouro e os envia para matar algum príncipe que tenha
designado (BURCARDO DE ESTRASBURGO apud LÜBECK, 18261913 
tradução minha).
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Fazendo uma rápida comparação entre os dois, de imediato notase o tom de
“fantástico” que o último dá ao seu relato em praticamente todos os momentos, em
comparação com o bastante leviano de Guilherme de Tiro. Tudo, desde a descrição dos
castelos, passando pela doutrina (ou ausência dela) até a explicação da devoção e obediência
dos membros, carrega as cores do maravilhoso e misterioso. Outro ponto importante que
merece relevância é o teor de “heresia” mais agudo em seu relato, o que é de certa forma de se
esperar, mas que parece tocado pelo olhar do establishment sunita ante uma doutrina que se
propõe como a legítima tradição muçulmana, e sobre a qual pouco de concreto se sabia, ou
talvez possamos dizer, pouco que fugisse à refutação automática de tudo a que estivesse
relacionada, sem quaisquer tentativas mais profundas de compreensão. Certamente Burcardo
de Estrasburgo incorpora grande parte dessa mistura de refutação e incompreensão e a
transmite aos seus leitores.
Jaques de Vitry e Arnaldo de Lübeck, contemporâneos um do outro, escreveram suas
obras também em fins do séc. XII e começo do XIII, e nas duas veemse algumas das lendas
que circulavam nos meios latinos. Ambos aparentemente estiveram por lá, o primeiro por dez
anos, período no qual foi bispo em Acre, o segundo não se sabe ao certo, apesar de ser
provável que aí tenha estado por um curto período de tempo (DAFTARY, 1994). O primeiro
diz que os jovens devotos eram instruídos em lugares secretos e deliciosos (locis secretis et
delectabilibus), já uma primeira aparição, ainda que tímida, da lenda do jardim do paraíso dos
castelos (VITRY, 1960)4. O segundo afirma que o que relata pode parecer ridículo
(ridiculosum) mas garante que é verdade. Que o “Velho” fazia crer aos seus discípulos que não
havia outro deus além dele mesmo, que lhes prometia os mais diversos prazeres eternos no
além, e que lhes dava uma poção alucinógena que os fazia sonhar com esses prazeres
(LÜBECK, 18261913). Referência, ainda que longínqua, ao suposto uso de haxixe, ou
quaisquer substâncias alucinógenas para explicar a devoção inabalável dos discípulos. Sobre
os dois é interessante notar a mudança e reelaboração dos rumores que circulavam tanto no
ultramar quanto na Europa sobre os assassinos, bem como dos que podem ter lido em obras
como a de Burcardo de Estrasburgo.

4 Fundamentada talvez no fato de que aparentemente alguns dos castelos tinham sistemas de irrigação bem complexos e
avançados, o que permitia o cultivo das terras apesar da baixa fertilidade do solo.
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Algumas citações sobre os “assassinos” aparecem em vários outros recitos, alguns
longos, outros breves, em momentos muito distintos, e não há como abordálos todos aqui.
Para efeito de estudo, passamos agora para o relato do veneziano Marco Polo, que é ao mesmo
tempo um dos que maior circulação teve, tanto espacialmente quanto temporalmente, e é
também aquele em que as lendas dos assassinos talvez atinjam toda a sua exuberância. Trata
se realmente de uma grande compilação das principais, além da (possível) introdução de
algumas outras. Marco Polo passa pelo norte da Pérsia, região onde ficavam alguns castelos
nizari, mais ou menos em 12735, a caminho da China, mas só escreve suas histórias no começo
do séc. XIV, enquanto esteve preso em Gênova. Ele afirma basearse no que ouviu dos locais
quando passava pela região, mas certamente tinha conhecimento das lendas que circulavam
então na Europa já há algum tempo.
O Velho era chamado em sua língua Alaodin [...] vivia em um nobre vale fechado
entre duas altas montanhas; lá fizera construir o mais vasto e mais magnífico jardim
que se vira no mundo [...] com todas as belas coisas do mundo, animais e pássaros [...]
E fez instalar igualmente nesse jardim diversas fontes [...] munidas de pequenos canais
[...] de onde se via correr, em uns vinho, outros leite, outros ainda mel ou a mais clara
das águas. Lá viviam as damas mais belas do mundo, que sabiam muito bem tocar
todos os instrumentos, cantar melodicamente e dançar maravilhosamente em torno
dessas fontes, melhor que todas outras mulheres. [...] E o Velho fazia crer que o
paraíso era nesse jardim. [...] pois que ele havia feito esse jardim à imagem do paraíso
de que Maomé havia dito aos sarracenos. E assim os sarracenos desse país
acreditavam firmemente que esse jardim era o paraíso em razão da sua beleza e dos
prazeres deleitáveis que lá se gozava. E o Velho desejava fazer crer que ele era um
profeta e companheiro de Maomé e que podia fazer entrar quem ele quisesse no
paraíso. [...] Na entrada desse jardim, nos limites do vale, possuía um castelo tão forte
e tão impenetrável que não tinha medo de ninguém no mundo. [...] guardava, perto de
si, em sua corte, todos os filhos dos habitantes das montanhas desse país de idade de
doze a vinte anos [...] E todo dia pregava a eles sobre esse jardim de Maomé e sobre a
maneira que poderia os fazer entrar. [...] quando desejava suprimir algum senhor que o
lhe fizesse guerra ou fosse seu inimigo, fazia entrar alguns desses jovens nesse paraíso
em grupos de quatro, seis ou dez ou doze, ou vinte, como quisesse. Pois os fazia beber
ópio que os adormecia [...] Durante seu sono, os levava a esse jardim [...] e quando
esses jovens acordavam e se viam em um lugar tão maravilhoso e que viam todas as
coisas de que lhes falei [...] acreditavam que realmente estavam no paraíso. E as
damas ficavam perto deles o tempo todo, tocando e cantando e lhes proporcionando
grandes prazeres, e eles faziam com elas o que quisessem, de modo que esses jovens
tinham tudo que desejavam e não sairiam jamais desse lugar por sua vontade. [...] E ao
fim de quatro ou cinco dias, quando o Velho desejasse enviar um desses assassinos a
um lugar qualquer para matar alguém, os fazia novamente beber ópio para os fazer
dormir e enquanto dormiam, os trazia a seu palácio que se encontrava fora do jardim.
E quando esses jovens acordavam e se viam fora do jardim [...] não ficavam contentes
de estarem fora do paraíso [...] O Velho perguntavalhes de onde vinham e diziam que
vinham do paraíso. E diziam na presença de todos que era realmente o paraíso como
5 Nesse momento o estado nizari do norte da Pérsia, que ligava politicamente os castelos, já havia caído há quase duas
décadas (DAFTARY, 1996).
Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

20

Maomé havia dito na lei de seus ancestrais [...] E os outros que ouviam isso e não
haviam estado lá ou visto algo se impressionavam muito e tinham desejo de morrer
para estar lá [...] E desse modo, ele tanto inspirava nessa gente o desejo de morrer para
ir ao paraíso, que aquele em que o velho ordenava morrer em seu nome se achava
afortunado pois tinha certeza de merecer o paraíso; assim muitos senhores e outros
entre os inimigos do Velho foram mortos por esses discípulos e assassinos, pois
nenhum temia a morte se pudese obedecer às suas ordens e se expunham a todos os
perigos como dementes, desejando morrer com o inimigo do rei e desprezando a vida
terrena. [...] E dessa maneira, nenhum homem escapava da morte se o Velho da
Montanha a havia decretado (POLO, 1929 apud DAFTARY, 1994 tradução minha).

Marco Polo relata ainda que o fim do Velho veio após um cerco de três anos, em que os
Mongóis assassinaram a todos e destruíram o palácio e o jardim. Seu texto é bem explícito.
Vemos nele clara a progressão da idéia de explicação da devoção através de um jogo
psicológico, fazendo uso de substâncias narcóticas bem como da simplicidade da mente dos
camponeses, que eram enganados pelo engenhoso palácio que possuía. Mas certamente a
maior contribuição do seu relato é a inauguração da lenda do jardim secreto, que emularia as
delícias do paraíso e ganharia assim (talvez possamos dizer através de uma teatralização) a
total devoção dos discípulos, justificando assim (na visão européia) sua lealdade e destemor
face à morte. É importante ressaltar que nenhuma fonte autêntica muçulmana do período ou
anterior cogita o uso literal do haxixe, ou da teatralização das delícias do paraíso, como
explicação à devoção dos assassinos, talvez por estarem eles mais familiarizados a algumas
das doutrinas e preceitos do Xiismo como, por exemplo, o martírio, a estima aos descendentes
do profeta, entre outros. Tratase do imaginário europeu, aliado ao exotismo que a Terra Santa
evoca, quando entra em contato com construções e disputas discursivas que dizem respeito à
legitimidade religiosa.6 Nessa mistura, pautada na incompreensão, parece que cada pequeno
ponto em potencial para a construção imaginativa é apropriado e amplificado de maneiras
extraordinárias. Uma referência linguística ao uso de haxixe se transforma em poções
alucinógenas, ópio, delírios. Uma devoção extraordinária teologicamente fundamentada por
séculos de produção teológicofilosófica tornase um jogo malicioso de luz e sombra para
capturar a imaginação e devoção de fiéis ignorantes. Uma possível adaptação agrícola não
passa de uma artimanha engenhosa para seduzir e influenciar camponeses e conquistálos para
uma causa falsa.
6 E que em geral nos meios muçulmanos mantinhase na esfera do debate teológico, bem como político. Claro que não
significa dizer a completa ausência de “fantasia” no âmbito muçulmano do debate. Não há uma linha que separa e
compartimenta as construções muçulmanas sunitas acerca dos ismailitas e as européias, mas há sim uma diferença
notável entre eles.
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O relato de Marco Polo influencia de maneira gigantesca o imaginário europeu, não só
sobre os assassinos, mas sobre o Oriente médio e os muçulmanos. A maioria dos relatos
posteriores nele se apóiam. Odorico de Pordenone, monge franciscano do norte da Itália,
atravessa a Pérsia em 1328 a caminho da China, e, apesar de afirmar basearse nas suas
observações pessoas, basicamente revisita o relato de Marco Polo, adicionando alguns
contornos pessoais como “as mais belas virgens em grande número [...] tudo o que poderia ser
imaginado para o conforto e os prazeres do corpo” (PORDENONE, 1915 – tradução minha).
Não fez diferente do que há muito vinha sendo feito, mesmo antes de Marco Polo, em cada
momento em que as lendas eram recontadas, mesmo oralmente, repassadas, com palavras
diferentes, para pessoas diferentes, e que em alguns momentos são cristalizadas no papel por
algum escritor. Pelos idos dos séc. XV e XVI a palavra “assassino” já havia adquirido outro
sentido e sua origem e ligação com o Ismaelismo Nizari foi aos poucos se perdendo.
Os séculos seguintes marcam uma mudança importante na dinâmica desses discursos a
seu respeito. 1603 é o ano da publicação da primeira monografia ocidental sobre a história dos
Nizari, por Denis Lebay de Batilly, na França, 1743 o da apresentação do trabalho de Camille
Falconet, um sábio francês, na Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, e 1818 da
publicação do trabalho de Silvestre de Sacy, considerado como um dos inauguradores do
campo de estudo denominado Orientalismo. São datas esparsas entre si, mas compõem os
primeiros importantes esforços que se propõem científicos (em um sentido mais moderno do
termo) para trabalhar o fenômeno histórico, linguístico e social dos assassinos. Tratase de um
período em que há a introdução (a meu ver, tanto conscientemente quanto inconscientemente)
da noção de “verdade histórica” ou factual, que seria pautada em “fontes” legítimas, para a
construção de um novo discurso que reivindica uma autoridade científica. Observase aqui a
mudança no caráter dessa autoridade, outrora pautada no locutor enquanto alguém que
participa da vida no Levante, ou entra em contato com os que ali vivem, compila os rumores
que circulam e legitimaos7, agora se volta à pesquisa científica, que nesse caso específico vai
buscar a “verdade” principalmente em dois tipos de fontes. O primeiro, os relatos de que dei
amostras aqui. Insisto, não podemos subestimar o escrutínio dos pesquisadores de outrora, (em
outras palavras, não quero dizer que tomaram os relatos como absolutamente confiáveis por
7 Certamente essa é uma descrição um tanto breve e redutora da percepção e reconhecimento dessa autoridade, tanto em
um primeiro momento quanto no segundo. Na verdade, separála em dois momentos já é ocultar suas complexidades
brutalmente. Creio que um estudo mais completo resultaria talvez em uma tese, exigiria um trabalho de grande fôlego.
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“falta de competência” sua) mas devemos historicizálos sempre. Além disso, não se deve
subestimar também o elemento que aqui chamo (por falta de um termo melhor) de imersão
cultural. Quero dizer que, ainda que não tomassem parte dos relatos anteriores como verídicos,
estavam imersos em um ambiente cultural que fazia com que certos conceitos, noções,
preconceitos, histórias, entre outras coisas estivessem quase que introjetados em seu ser, e
certamente seriam (e foram, como se verifica) transmitidos às suas obras. O segundo tipo de
fontes a que recorreram foram fontes primárias que conseguiram achar, ou seja, fontes
muçulmanas. Sim, a gigantesca maioria das fontes autenticamente ismaelitas nizari foi
destruída durante a queda dos seus estados, o que não significa que não havia fontes apócrifas
a eles atribuídas. Apesar da disputa teológicopolítica entre eles e seus adversários Sunitas e
Xiitas Duodecimanos ter se mantido relativamente sóbria quando comparada à imagem que os
europeus construíram, uma das estratégias de debate utilizada era a falsificação de textos, ou
melhor, a deliberada atribuição de textos ao adversário. O mais simbólico desses é o “Livro da
mais alta iniciação” que seria um livro de sete estágios de iniciação pelos quais passariam os
membros, levando finalmente ao ateísmo e libertinismo (STERN, 1983). Há ainda outras
falsificações de períodos posteriores que, ainda que muçulmanos (ou possivelmente católicos
sírios), demonstram basearse nas lendas da maneira que Marco Polo as propaga, e pretendem
se mais antigos que os relatos cruzados. As empreitadas do período moderno, portanto,
perpetuam ainda mais as lendas, adicionando a elas um verniz de autoridade científica, de
verdade científica, comprovada por meio de pesquisas sérias pautadas na observância ao
método científico e em fontes autênticas e confiáveis. Ora, tratase mais uma vez do mesmo
processo de reapropriação, resignificação, reprodução das lendas iniciadas pelo discurso sobre
a alteridade, novamente tramitando nessa dinâmica cultural e discursiva que a molda de acordo
com o momento histórico.
Somente em um período tão recente quanto os anos 1930, graças a trabalhos pioneiros,
ajudados pela descoberta de preciosíssimos arquivos autênticos ismaelitas que sobreviveram
em algumas coleções privadas no Iêmen, India, Síria e Ásia central, começou um processo de
revisão historiográfica que ainda está em curso. Contudo detalhálo não se enquadra no objeto
do presente estudo. Contentamonos em observar e ressaltar, mais uma vez, como propusemos
no início, o alcance temporal e espacial de um discurso, que na verdade é uma composição de
discursos, que (nesse caso) sua criação se pauta no desentendimento, no desencontro. Com o
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passar dos anos ele é passado por diversos locutores, como uma moeda passa por milhares de
mãos, mas é o tempo todo dinâmico, nunca estático. Sempre a ele se adiciona, se subtrai, e os
resultados podem ser extraordinariamente diversos.
Atualmente essas lendas fazem parte da cultura global geral, como ícones literários,
objetos de jogos eletrônicos, ou mesmo como referências para discursos de Anarquismo
ontológico. Não creio correto, justo, ou útil negálos ou propor uma erradicação dessa
produção cultural. Apenas me parece importante lembrar que há uma grande comunidade de
pessoas, que se identifica em uma herança cultural conjunta, e que até relativamente pouco
tempo a “história oficial” tinha como herdeiros de uma tradição maliciosa, exotérica,
incompreensível. Isso porque essa “história oficial” é herdeira de uma tradição, digamos, de
uma “linhagem” discursiva que sobreviveu ao ser aceita e reconhecida como legítima em
detrimento de outras possíveis, que são normalmente relegadas ao esquecimento. Finalizo,
portanto, com um convite à reflexão sobre o ofício do historiador. Em que medida o que faz
não é uma perpetuação de um discurso preconcebido, de uma linhagem discursiva que pode ser
revigorada pelas evidências que julga relevantes, em detrimento das que descarta? Em que
medida essa linhagem pode ser percebida ou mesmo rompida? Com isso em mente, chamo
atenção à importância do exercício de revisão crítica do trabalho do historiador, tanto
individualmente como coletivamente, que é chamar atenção à importância do trabalho do
historiador em si. Não pretendo absolutamente cair no mar do relativismo que desconstrói a
tudo e a todos, não deixando pedra sobre pedra, e estou sim ciente de muitas das implicações
que qualquer prática discursiva acarreta. Apenas chamo a atenção à amplitude que essas
práticas podem ter, e ao fato de que estamos lidando com elas a todo o momento, aceitandoas,
refutandoas, legitimandoas, reproduzindo, resignificando, perpetuando ou quebrando
discursos. Prefiro deixar o resto da reflexão em si, apesar de invocála, a cargo do leitor, visto
que seria material para infinitas páginas.
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Lux de Xul e algumas sombras: Apontamentos sobre a modernidade na obra de Xul Solar
Yara AUGUSTO*
Alguns querem um texto (uma arte, uma pintura) sem sombra
(...) O texto tem necessidade de sua sombra: essa sombra é um
pouco de ideologia, um pouco de representação, um pouco de
sujeito: fantasmas, bolsos, rastros, nuvens necessárias; a
subversão deve produzir seu próprio claroescuro.
Roland Barthes. O prazer do texto.

Considerado um dos mais relevantes artistas da modernidade argentina e da arte latino
americana do século XX, o pintor argentino Alejandro Xul Solar (18871963) foi um criador
interessado por variadas artes, disciplinas e mecanismos de significação. Destacado cronista
visual de seu tempo, Xul Solar representou a realidade por meio de uma expressão lúdica e
vibrante. Em sua obra pictórica, formulada a partir de um profícuo diálogo entre texto e
imagem, o artista registrou o processo de intensa modernização vivido pela Buenos Aires do
início do século XX, bem como as aspirações de modernidade artística vislumbradas pelos
vanguardistas, organizados em torno do periódico de arte e cultura Martín Fierro. Na busca
por compreender algo acerca desse olhar do artista, que, com sensibilidade, examina aquilo
que está ao seu redor e nos devolve sob formas expressivas excepcionais, este trabalho surge
sob a égide de uma dupla articulação analítica. O presente estudo busca inquirir, por meio de
certas elucubrações advindas do estudo de duas categorias básicas  luz e sombra  na obra
pictórica de Xul Solar, como o artista argentino avança em sua incessante procura por uma arte
de feições singularmente modernas.
É de conhecimento geral que, no desenho e na pintura, os elementos de luz e sombra
são fundamentais para a construção e caracterização do volume das figuras retratadas. Muitas
vezes, são eles, em grande parte, responsáveis pelo que configura a distinção entre um traçado
amador e um trabalho artístico. Na obra de Xul Solar, o emprego de tais recursos se expande
para além da diferenciação entre forma e fundo, do preenchimento de massas e dos pontos de
luz. Em suas pinturas, o artista explora com propriedade a grande carga simbólica evocada
pelos conceitos de luz e de sombra, bem como por outras ideias e figuras envolvidas nos

* Doutoranda em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. É autora da dissertação Por uma escritura pictural: texto e
imagem na arte de Alejandro Xul Solar (2011). Contato: yaraaugusto@uol.com.br.
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campos semânticos de tais categorias de análise. O enfoque de algumas obras representativas
da produção de Xul Solar nos permite esboçar como isso ocorre.
Dentre os mais antigos quadros de Xul Solar que se encontram conservados, temos o
óleo La sombra del caminante (1913). A obra foi pintada no ano seguinte à partida de Xul
Solar para a Europa, após ter abandonado a faculdade de arquitetura e um cargo público na
municipalidade de Buenos Aires. A viagem, inicialmente planejada para estenderse por um
mês, prolongouse por doze anos, em um produtivo período de complementação de sua
formação. O artista transitou por diversas capitais culturais do velho continente, onde pôde
vivenciar de perto as mudanças que se impunham no campo das artes plásticas e da literatura, a
partir da eclosão dos movimentos de vanguarda estética. Aos vinte e cinco anos e recém 
chegado ao continente europeu, o artista que pinta La sombra del caminante expõe no quadro,
de figurações impressionistas, uma rota e aquele que a percorre. Há todo um percurso a ser
atravessado por esse caminhante que, altivo, dirigese em direção à luz. Não somente o
caminhante, mas todas as demais figurações da paisagem representada parecem se orientar em
relação a essa luminosidade, energia vital, potência solar que emana do horizonte, e tinge o céu
de uma tonalidade quente. O caminho, o caminhante e a vegetação presentes no espaço
pictórico se iluminam perante a emanação de brilho e vida que irrompe do fundo do quadro.
Em seu trajeto rumo à luz, o caminhante delineado em tinta e papel cartão pelo pintor
nos remete ao artista viajante que foi Xul Solar, protagonista de um longo périplo, na busca
por encontrar um caminho criativo para a arte que desejava produzir. Tratavase de uma
experiência comum aos intelectuais e artistas latinoamericanos da época, que ambicionavam
expandir seus interesses e aprofundar a sua educação na Europa. Naquele contexto, as
aspirações que envolviam a busca da luz, compreendida como o conhecimento intelectivo ou,
ainda, a inspiração de motivos e estilos, assinalavam uma espécie de olhar dependente. A
persistência de uma colonização no campo do pensamento intelectual, ditado do norte para sul,
determinava a formação dos intelectuais e artistas latinoamericanos e a consequente
reprodução de modelos europeus. Contudo, os conhecimentos adquiridos a partir dos estudos e
do contato com a cultura europeia, paradoxalmente, também engendrariam, por sua vez, uma
semente de mudança.
Alguns anos após a pintura de La sombra del caminante, o gosto do artista pela
manipulação de significantes se manifestaria em um jogo de linguagem, que espelha algo
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sobre essa busca por luz, pelo caminho, pela iluminação. À maneira do uruguaio Isidore
Ducasse, que se converte em Conde de Lautréamont, ou L’autre Amon (deus  sol da mitologia
egípcia), Oscar Agustín Alejandro Schultz adota o nome Xul Solar. A evolução dessa mudança
linguística se encontra registrada na oscilação dos nomes (Oscar, Alejandro, Alex, Alec, Shul
Solary, Alessandro Xul Solari, A. Xul Sol ...) assinados em alguns de seus quadros e, também,
presentes nas correspondências remitidas a família, durante o período em que vive na Europa.
Por volta de 1921, o sobrenome paterno Schultz é transformado no nome Xul, um anagrama da
palavra latina lux, que combinado à redução de Solari, sobrenome materno, conforma a
vitalista e mística expressão “luz solar”. O processo de fonetização, bastante peculiar, dos
sobrenomes estrangeiros representa também a afirmação da adoção de uma identidade própria,
que não é mais de ascendência alemã ou italiana. Ao modo do pintor japonês Katushika
Hokusai, em Xul Solar o homem e o artista se afirmam pelo autobatismo, pela mudança do
nome, que ressignifica o ser e a sua relação com o entorno.
O sol, em sua luminosidade e energia, é uma figura reiteradamente representada nos
quadros de cores quentes, e, por vezes, de certo aspecto primitivista, dos primeiros anos de
trabalho do artista. Tema central de muitos obras, como Pegaso del Sol (1922), Plen Sol (?),
Filios del Sol (1922) e El sol herido (1918), o astro rei também surge como figuração relevante
em outros tantos trabalhos, a exemplo de Añoro Patria (1922), Jefa (1923), Místicos (1924),
Ciudad Lagui (1939), a capa de El idioma de los argentinos (1928), livro do amigo Jorge Luis
borges, ilustrada por Xul Solar, etc. Na pintura produzida por Xul Solar para a capa da Revista
PROA (1925), assim como nas obras anteriormente citadas, podemos notar que as figuras
representadas estão voltadas ou rumam em direção ao sol e seus raios. Nessa alegoria da
batalha pelo modernidade, representada em PROA, o sol surge como um guia, que direciona e
encoraja os vanguardistas a enfrentarem os monstros ferozes e as intempéries, com o intuito de
abrir caminho para o estabelecimento de uma nova ordem. Muito menos recorrentes são as
representações noturnas, como a aquarela Vías (1925), que se assemelha a certos trabalhos de
Marc Chagall. Há que ressaltarse também que o emblema nacional da Argentina é o Sol de
Mayo, representação do deus  sol inca, Apu Inti, que figura na bandeira nacional desde 1818.
Diante disso, constatase que Xul Solar converte o emblema nacional e o símbolo universal
que o sol representa em um signo de sua iconografia pessoal, que identifica o seu fazer
artístico e detém significados próprios.
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No primeiro quadro analisado, a despeito do papel estético e simbólico desempenhado
pela luz, o que acompanha o caminhante é sua sombra. O título La sombra del caminante,
tendo em vista a importância que a denominação das obras detêm na produção de Xul Solar,
assevera isso, reiterando o expresso pelo imagético. A rigor, a sombra é aquilo que não nos
abandona na presença da luz, que segue continuamente conosco, quer a desejemos ou não, para
qualquer lugar aonde se vá. É também uma reprodução indicial, esboço obscurecido da forma,
rudimento que indica o contorno da criatura que somos. Nesse sentido, a sombra, que concede
relevo e volume a pintura, pode ser interpretada, em sua acepção simbólica, como a tradição e
a herança cultural autóctone, a formação de base e a concepção de mundo, que, ainda que em
contato com a cultura europeia, não se pode abandonar. Dessa maneira, insinuase, sutilmente,
a compreensão da importância das origens que compõem a identidade cultural do sujeito,
mesmo quando ele se lança a conhecer outras expressões estéticas e culturais. O sentirse
estrangeiro, a despeito de comungar com os ideais estéticos europeus, a percepção de um
pertencimento a outra tradição cultural, talvez, já se manifestasse de modo tênue nesse ponto.
O retorno de Xul Solar a Argentina ocorre em 1924 e coincide com um período muito
propício à formação de uma tradição de ruptura, pois, nesse mesmo ano, o periódico cultural
Martín Fierro1 iniciara suas atividades. Ele regressa interessado em retomar suas raízes e atuar
pela modernização do campo artístico local, que era ainda bastante restritivo em relação às
novas manifestações estéticas, posteriores ao impressionismo. O artista imediatamente se
integra ao núcleo de pensamento de vanguarda, reunido em torno do periódico, e passa a
contribuir para a publicação, como criador de textos e imagens. O grupo de artistas e
intelectuais vanguardistas, vinculados ao periódico e a outras publicações associadas,
dispunhase a trabalhar com afinco em prol do florescimento da modernidade de pensamento e
expressão no país.
Naquele período, emerge a concepção de que uma iluminação estética e humanística
seria um mecanismo capaz de deslocar o centro. Existia um empenho dos vanguardistas por
uma atualização de valores na busca pelo moderno, ainda que esta modernidade se
caracterizasse como uma modernidade periférica. Aclimatação forçada de ideias e valores
europeus em ambiente alheio, a concepção de modernidade periférica é sumarizada por May
1 Martín Fierro – Periódico quinzenal de arte e cultura livre foi uma publicação de cunho interdisciplinar, que apregoava,
de modo contundente, a renovação das letras e das artes. Surgido em fevereiro de 1924, o periódico circulou quarenta e
cinco números, com a cifra expressiva de aproximadamente 14.000 exemplares vendidos até seu fechamento em 1927.
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Lorenzo Alcalá (1999, p.1112) como o processo em que: “A proposta emitida pelo centro se
desenvolve na periferia por caminhos imprevistos e, assim, a periferia se converte em centro.”
Em meio a esse processo, surge a necessidade de conjugar os valores modernos e as
inovadoras propostas e técnicas artísticas com a tradição autóctone e a condição de artistas e
intelectuais latinoamericanos, o que comporia a tônica dos movimentos de vanguarda que se
insurgiram na América, nas primeiras décadas do século XX. Nesse contexto, formulamse
noções importantes para a compreensão do avanço dessa modernidade dita periférica, como
devoração crítica, criollismo de vanguarda e mestiçagem. E o artista não se mostra, de modo
algum, alheio a tais discussões.
Na gênese das criações de Xul Solar, como o neocriollo, língua artificial composta por
palavras do espanhol, português e inglês, utilizada em sua arte, e os seus trabalhos pictóricos,
que congregam uma variedade de figuras, signos e símbolos distintos, sobrevém o jogo da
mescla, da mestiçagem. É no cruzamento de códigos, linguagens e tradições que Xul Solar
vislumbrava uma possibilidade de retirar a produção artística e intelectual latinoamericana do
campo da sombra. Pela via da mescla, o artista acreditava ser possível promover a produção de
uma cultura e uma arte embasadas em valores próprios, de modo a fazer frente à produção
artística europeia: “Cores: Raça branca, raça vermelha, raça negra; com o sonho azul do futuro,
a auréola dourada intelectual, e o pardo das mesclas.” Esta fala de Xul Solar (2005, p.97)
apresenta a busca neocriolla como uma soma produtiva de expressões heterogêneas, que seria
capaz de conceder visibilidade ao que pertencia a um território de penumbra, enquanto valor
cultural. É nesse sentido que alguns autores como Silviano Santiago argumentam que a ruptura
com a pureza, a contaminação, essa grande transgressão que é a mescla, definenos, e mais,
constitui, ainda, a verdadeira contribuição latinoamericana:
A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição
sistemática dos conceitos de unidade e pureza (...) A América Latina institui seu lugar
no mapa da civilização ocidental graças ao movimento de desvio da norma, ativo e
destruidor, que transfigura os elementos feitos e imutáveis, que os europeus
exportavam para o novo mundo. (...) Sua geografia deve ser uma geografia de
assimilação e agressividade, de aprendizagem e reação, de falsa obediência (1978,
p.15).

A obra Nana Watzin (1923) constitui um exemplo de quadro executado por Xul Solar a
partir da mescla cultural, uma vez que a obra retrata uma narrativa précolombiana da
Mesoamérica, a partir de uma expressão formal moderna, de feições cubistas. Além disso,
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signos e palavras em espanhol, português e náhuatl (língua asteca), componentes significativos
da nova língua, associamse às figurações representadas, contribuindo para a construção do
relato visual e conformando o que se denomina de pintura verbal. A obra constitui uma leitura
intersemiótica do mito cosmogônico asteca de criação do sol e da lua, referenciado por meio
do título Nana Watzin, possível tradução para o neocriollo do nome do deus asteca
Nanahuatzin ou Nanauatzin. Segundo a tradição cosmogônica dos sóis astecas, o deus
Nanahuatzin, ao sacrificarse na fogueira, teria se convertido no quinto sol, poderoso regente
da população indígena.
A reconstrução pictórica dessa narrativa mítica está imbuída de uma forte carga
simbólica, na medida em que constitui um rito. Em suas reflexões acerca do sacrifício,
Georges Bataille conceitua o rito da seguinte maneira: “O rito é bem a representação, retomada
em data fixa de um mito, isto é, essencialmente, da morte de um deus” (1987). Em Nana
Watzin, no entanto, o deus morre em sacrifício para renascer pleno como o sol, astro maior,
que dá origem a quinta era asteca. A conversão em sol, como resultado direto da imolação,
imbui o ato sacrificial na fogueira de um sentido de transgressão, que produz renascimento. E
o sol, tido como fogo original, recebe, por sua vez, a acepção de um organismo que institui
mudanças e inversões de valores, o que sugere renovação. Diante disso, é possível afirmar que
a pintura exprime a urgência da morte de certas conjunturas e determinações, para que se possa
viver com mais intensidade sob outras premissas. Pintado no ano anterior ao retorno do artista
a Argentina, o quadro parece expressar o premente desejo de renovação artística, que impele o
artista a trabalhar pela abertura do campo estético argentino às novas expressividades. O
diálogo estabelecido com a tradição latinoamericana, por meio do mito asteca utilizado como
textobase para a pintura, também assinala um olhar que busca colocar a expressividade da
cultura americana em evidência. Desse modo, questões críticas relevantes no contexto de
produção do trabalho, como a necessidade de lidar com a herança cultural e aportar novos
sentidos ao cenário artístico, bem como definir uma relação com a arte e a literatura ocidental
se insinuam na obra pictórica do artista.
Na década de 30, Xul Solar abandona a criação das pinturas de temáticas americanistas
e referências nacionalistas, que produzira na década de vinte. A sociedade argentina sofrera
mudanças bruscas, a partir da queda do presidente Hipólito Yrigoyen, ocasionada por um
golpe militar, e da recessão econômica, provocada pela crise de 1929. E o artista não estava
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incólume aos acontecimentos desse período adverso, no qual a vivacidade e a energia criativa
da vanguarda cedem espaço ao recrudescimento cultural. Diante da perda do horizonte sem
limites, em que a expansão cultural e a avassaladora modernização do espaço urbano pareciam
tornar tudo possível, Xul Solar investe seus esforços criativos em obras nas quais desenvolve
as expressões de um universo bastante particular. A elaboração de grafismos e a invenção de
sistemas gráficos de linguagem, que constituem códigos próprios, representam buscas pela
inovação artística, realizadas no período e estabelecidas no âmbito da criação linguística.
Diante disso, constatamos que o desmantelamento do movimento de vanguarda não
interrompeu a incessante procura de Xul Solar por novas formas expressivas, que pudessem
melhor exprimir seus anseios estéticos.
Os quadros produzidos por Xul Solar em meados da década de 30 parecem conformar
uma zona de penumbra, mas não propriamente como a produção da década posterior. Nos
quadros dos anos 40, temos um escurecimento dos tons da palheta, que se reduzem a variações
entre o negro e o branco, passando por nuances de sépia. E os motivos das pinturas
compreendem espaços soturnos, edificações fantásticas e cidades imaginárias, como em
Cavernas y Troncos (1946), Muros y Escaleras (1944), Ciudá y Abismos (1946), quadros que
nos sugerem as construções que, mais tarde, faria M. C. Escher. Anteriormente a produção de
tais obras, Xul Solar realiza alguns quadros, pertencentes à série denominada de Todo Escrito,
que correspondem a sua primeira produção de grafías. O sombreamento que surge nessa
produção, situada entre 1935 e 1939, não se refere, contudo, ao emprego de tonalidades
escuras, a uma restrição ao uso da cor, mas sim a um obscurecimento de significado, uma
obliteração de sentido, uma manobra criativa de velamento.
Nos trabalhos da série, a escritura, que não mais compete com outras figurações pelo
foco de atenção do leitor, tornase imagem e os signos, valorizados em seu caráter visual,
ocupam toda a superfície pictural. Uma obra emblemática desse ciclo é Grafía Antica (1939),
cujo título nos remete a uma escritura anterior, tendo em vista que antica, do latim
antīcus/antīquus se refere àquilo que “existe previamente”, que é “antigo”. Em um recuo no
tempo, a inscrição de Xul Solar na tela aparenta buscar um retorno ao que seria o gesto
originário da escrita: o traço operado pela mão. Nessa pintura, signos se superpõem e se
dissolvem em um emaranhado elaborado a partir da técnica de têmpera sobre papel. Os
grafismos representados na pintura aparentam serem produzidos a partir de algum sistema de
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linguagem próximo da taquigrafia. De fato, no acervo da biblioteca de Xul Solar constam
livros que versam sobre a taquigrafia, segundo as metodologias de Francisco P. Martí e de
Isaac Pitman. Entretanto, as grafias de Xul Solar não possuem uma chave léxica que opere
como um guia para a decifração e interpretação. O apagamento da legibilidade da escritura
delineada nos quadros nos lança, portanto, a uma zona de penumbra, de desorientação do
olhar.
A proposição de estabelecer uma ilegibilidade dos conteúdos do escrito, buscar a
obscuridade gráfica, é bastante provocativa, pois vai de encontro à celebrada função
comunicativa da linguagem, tida pelos linguistas como primordial. Esse universo gráfico,
elaborado a partir de níveis textuais e constituído em um código fechado, remetenos a uma
mística da escritura, em que o ímpeto de comunicar cede lugar ao desejo de conformar um
enigma por meio da língua. Texto mágico, detentor de uma verdade secreta, que se apresenta
como mistério, zona obscura, para quem se vê diante da obra. A não contemplação imediata de
um sentido dado no contato com a escritura salienta algo que é inerente à realidade de todas as
escrituras, a inexistência de um sentido imanente e fixo, a impossibilidade de uma única
interpretação, definitiva e correta, a ser extraída dos textos. Sobre a desorientação causada pelo
embate com a escritura desconhecida, que apresenta o caráter inseguro de nossa condição de
leitores e nos coloca em uma situação de impasse, escreveria Butor:
Diante de um alfabeto completamente estranho, meu olhar é desconcertado, eu
reconheço que ele consiste de uma inscrição devido ao sistema formado por seus
signos, mas ela constitui como uma zona de perdição, e eu tanto teria esse sentimento
de perdição como seria melhor advertido sobre a pluralidade das escrituras (1969, p.61
– tradução nossa)

Nessa série de trabalhos, a valorização concedida ao caráter visual do signo verbal nos
remete a materialidade própria da obra artística. Na observação das características formais do
trabalho, percebemos que as grafías nos aludem ao gesto gráfico que as demarcou, segundo
determinadas características estéticas, na superfície pictural. O signo traçado no papel pode ser
compreendido, desse modo, como o sinal, o registro, o vestígio da realização do ato de marcar
um suporte. Os grafismos representados por Xul Solar em suas grafías constituem essas
marcas e rastros, que assinalam na superfície pictórica que o espaço de representação sofreu
um processo de interferência, recebeu uma marca, foi objeto de uma inscrição. Tais pinturas de
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Xul Solar estão, dessa maneira, diretamente relacionadas à ideia de impressão como
procedimento artístico, conforme o proposto em L’empreinte, por Didi Huberman:
Fazer uma impressão: produzir uma marca pela pressão de um corpo sobre uma
superfície. Empregamos o verbo imprimir para dizer que se obtém uma forma pela
pressão sobre ou em qualquer coisa. [...] a impressão requer um apoio ou um
substrato, um gesto que o atinja (geralmente um sinal de pressão, ao menos um
contato), e um resultado mecânico que é uma marca, em depressão ou em relevo. É,
portanto, um dispositivo técnico completo (1997, p.23 – tradução nossa).

O signo gráfico, entendido como impressão, é um índice do processo escritural, que
também pode ser pensado como sombra. Isso se deve ao fato de que o signo consiste na
marcação que referencia o percurso gráfico, pois é o registro figural, a marcação espacial, o
indício que resiste como vestígio do percurso efetuado pela mão daquele que sustentou o
pincel sobre a tela. De modo análogo a sombra, que reflete a forma de um determinado objeto,
o signo reproduz o caminho executado pela mão do artista. O grafismo delineia a trajetória
gráfica como sombra, precisamente, porque não exibe as hesitações, as conjecturas e os gestos
interrompidos do artista, mas apenas o que efetivamente esteve envolvido no processo criativo
e concorreu para a produção da obra. Como sombra do gesto gráfico, os grafismos são
representativos da ação de marcar, que se cristaliza em um resultado formal, na construção de
um significado visual.
No percurso estético que trava, interessado em romper com o olhar dependente e
instaurar novas expressividades, Xul Solar inscreve sentidos estimulantes por meio do
emprego dos recursos de luz e sombra. Primeiramente, o artista busca a luz, o conhecimento
intelectivo e o aprimoramento expressivo, compreendidos como iluminação estética, como
mecanismos que considerava capazes de deslocar o centro. Nos trabalhos, o sol é um signo
bastante presente e a luminosidade se faz marcante, atuando como um guia e orientando o
direcionamento das figuras na composição. Posteriormente, com produção das grafías
herméticas, a criação de paisagens e arquiteturas fantásticas da década de 40 e, ainda, com a
invenção da pinturaescritura das pensiformas2, emerge, em termos de luz e sombra, um novo
modo de construção semântica em sua obra. Instaurase o que se pode denominar de
“paradigma da sombra”, ao nos reportarmos ao inverso da expressão “paradigma da luz”,
cunhada por Victor Stoichita, autor de Brève histoire de l'ombre. Na obra solariana, a sombra
2 As pensiformas ou grafías plastútiles constituem uma segunda série de grafías, produzida a partir do final década de 50.
O aspecto formal de tais obras sugere uma representação abstrata, mas, em realidade, os trabalhos abrigam um conteúdo
textual subjacente.
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não está imbuída de um caráter estritamente negativo, como comumente é compreendido o
campo semântico que abrange a penumbra e a veladura. É, antes, um jogo estético, um recurso
para não dispor diretamente os sentidos, para eclipsálos, de modo a fomentar uma postura
ativa por parte dos leitores, que devem engajarse na observação das obras para colher os
significados velados.
A partir do exame de como as categorias de luz e sombra se relacionam à obra do
artista, podemos constatar como Xul Solar perseguiu, de modo incansável, a produção de uma
arte que esboçasse os conteúdos da modernidade, a partir de uma expressão estética
renovadora. Criador que sempre resistiu a se enquadrar em uma solução artística conciliadora,
ele jamais recuou em sua busca pelo desenvolvimento de uma estética inovadora e moderna,
em termos formais e conteudísticos. Diante disso, é possível concluir que Xul Solar conservou
o espírito de vanguardista, porque, essencialmente, não se reteve apenas momentaneamente à
prerrogativa da busca por novos temas e meios formais, propugnada pela vanguarda argentina
de que fez parte. E seguiu sempre arriscando e investindo em vários campos, por ser um
criador inconformista, que conservou o ímpeto de questionar a ordem estabelecida das coisas.
Nesse sentido, Xul Solar parece consubstanciar aquilo que assevera Agambem (2011, p.64
65), ao afirmar que “podese dizer contemporâneo apenas quem não se deixa cegar pelas luzes
do século e consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade.”
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Vontade de potência: o procedimento intempestivo
Michel Mingote Ferreira de ÁZARA*
O pintor passa por uma catástrofe, ou por um incêndio, e deixa
sobre a tela o traço dessa passagem, como do salto que o
conduz do caos à composição.
Deleuze. O que é a filosofia?

A novela “Um acontecimento na vida do pintorviajante” do escritor argentino César
Aira acompanha os passos de Joahan Moritz Rugendas, em sua viagem realizada à Argentina,
na primeira metade do século XIX. Tal viagem fora interrompida por um acontecimento que
iria marcar a forma do pintorviajante de representar a “paisagem natural” do país.
Joahan Moritz Rugendas percorreu no século XIX Brasil, Peru, Bolívia, Argentina e
Uruguai, contribuindo com suas pinturas para a representação visual da América Latrina.
Filho, neto e bisneto de prestigiados pintores de gênero, foi um dos maiores criadores da
iconografia americana, visto como “um pintor versátil, cujo leque temático vai desde os
estudos naturalistas da paisagem até as mais sofisticadas composições de temas históricos”
(DIENER; COSTA, 1999, p.1314). Sua primeira viagem à América Latina foi ao Brasil,
como ilustrador da expedição do naturalista Georg Henrich Von Langsdorff, de 1822 até 1824,
que rendeu a publicação em fascículos do livro Viagem Pitoresca Através do Brasil, álbum de
litografias e comentários sobre o país. A partir de sua Segunda viagem à Argentina, em 1845,
observase uma mudança de estilo em sua pintura. Retomando os trabalhos dedicados aos
Araucanos,1 iniciados no final de 1835, Rugendas elabora composições barrocas, totalmente
distantes de sua pintura precedente, como as telas de 1845 e 1848 intituladas El Rapto, onde é
flagrada uma tentativa de apreender, reter o instante, desistindo de uma representação
minuciosa das coisas. Dessa forma, o pintor se afasta de uma concepção classicista do quadro,
se aproximando, de maneira experimental, dos princípios da pintura romântica – como do
inglês William Turner, que elaborava estudos rápidos na intenção de captar o impacto das
cores das paisagens em toda a sua intensidade – e também aparecendo como um precursor da
pintura impressionista, como fora o próprio William Turner. Nas duas telas de Rugendas, El
* Doutorando em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Bolsista CAPES. Contato: michel_mingote@yahoo.com.br.
1 Os “mapuches” são um povo indígena da região centrosul do Chile e do sudoeste da Argentina. São conhecidos
também como “Araucanos”, denominação que caiu em desuso na contemporaneidade e que é desprezada por esta etnia
e que no entanto, predomina na historiografia por um longo período que abarca os primeiros contatos com os espanhóis
até meados do século XIX.
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Rapto, tidas por Diener e Costa como uma “invenção de sua fantasia” se evocam as cenas de
batalhas do pintor barroco Georg Philipp I Rugendas, bisavô de Rugendas, iniciador da
dinastia de pintores e especialista na representação de batalhas. Como afirma Diener e Costa,
na longa lista de óleos pintados por Georg Philipp até 1700, aparecem um a um todos os
elementos de composição que Johan Mortiz Rugendas utiliza, como o jogo de contrastes de luz
e sombra, manejo da luz e mudanças bruscas na escala e dimensões da figura.

Figura 1
Juan Mauricio Rugendas (18021858) El Rapto – rescate de una cautiva. 1848, Óleo sobre tela, colección
privada.Online.
(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/arteargentino/00sigloxix/01gr_05_rugendas_1.php. Acesso em:
15/10/2011).

Na novela de César Aira, o pintorviajante parte, juntamento com o seu companheiro
Robert Krause, da cidade de Mendoza rumo a Buenos Aires com o intuito de buscar algo que o
obrigaria a criar um novo procedimento. Uma das ânsias do pintor era presenciar ataques
indígenas, que eram descritos como verdadeiros tufões humanos, que por natureza não
obedeciam a nenhum oráculo ou calendário. Entretanto, Rugendas acabaria encontrando outra
coisa. Perdidos numa planície inóspita, Rugendas abandona o guia e seu acompanhante
Krause, e parte em busca de água. Logo em seguida o tempo fecha e Rugendas e seu cavalo
são atingidos por dois raios:
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O segundo raio o fulminou menos de quinze segundos depois do primeiro. Foi muito
mais forte e teve efeitos muito mais devastadores. Eles voaram uns vinte metros,
acesos e crepitando como uma fogueira fria. Seguramente por efeito de composição
atômica que os corpos e os elementos estavam sofrendo naquela ocasião, a queda não
foi fatal. Ela foi como acolchoada e aconteceu aos rebotes. (...) A circunstância era
anormal ao extremo. O cavalo se movia pelo chão feito um caranguejo e milhares de
células de fogo estalavam ao seu redor, formando uma espécie de auréola generalizada
que se deslocava com ele que já não parecia afetálo. Gritavam, o homem e o cavalo?
Provavelmente estava num espasmo de mudez (AIRA, 2006, p.51).

Figura 2
Georg Philipp Rugendas (16661742). Batlle scene. Online.
(http://collections.osb.hu/cgibin/targy_en?targy=72&kep=dscn9606.
Acesso em: 15/10/2011).

A partir desse acontecimento o pintorviajante não era o mesmo. Afora os espasmos e as
dores que por vezes o acometiam, seu rosto estava totalmente desfigurado: “A boca tinha se
contraído num botão de rosa cheio de pregas e rebordos. O queixo estava deslocado para a
direita e fazia uma grande cova, que nem uma colher de sopa” (AIRA, 2006, p.60). Além
disso, na visão do seu companheiro de viagem, o pintor Robert Krause, o seu rosto mudava de
cor, tremia e “visto a partir de uma tal goma elástica mágica, o mundo devia parecer diferente,
pensava Krause. Não eram apenas as lembranças próximas que se tingiam de alucinações, mas
também o mundo cotidiano” (AIRA, 2006, p.61). É nesse estado deplorável que Rugendas se
deparara com o ataque indígena. Após tomar seus remédios todos juntos, sem dosálos, o
pintor seguiu num estado de torpor alucinado, em que “o único fio que o unia à realidade era a
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urgência em seguir de perto os acontecimentos” (AIRA, 2006, p.100). Assim, ele presenciou o
ataque dos indígenas e também o rapto de uma donzela:
As danças dos cavaleiros selvagens chegaram a um extremo de fantasia quando
começaram a exibir as prisioneiras de guerra. Este aspecto era um dos mais
característicos, quase definidor dos ataques dos índios. Junto com o roubo do gado, o
roubo de mulheres era motivo de preocupação. Na realidade, era um acontecimento
bem pouco frequente. Funcionava mais como um pretexto e como mito propiciatório.
Estes índios do tambo estavam exibindo as prisioneiras que não haviam conseguido
aprisionar, num gesto desafiador e também muito plástico.(AIRA, 2006, p.102103).

Figura 3
Joseph Mallord William Turner (17751851). Erupção do Vesúvio, 1817.
Aquarela. Online.
(http://www.ricciarte.biz/pt/WilliamTurner.htm.
Acesso em: 15/10/2011).

No livro Vida Capital: ensaios de biopolítica, Peter Pál Pelbart faz alguns comentários
sobre o texto de Nietzsche, “Segunda Consideração Intempestiva”. Segundo ele, o filósofo
alemão afirmava que, contra o peso excessivo do passado, se ergueria para o homem o umbral
do instante, com o esquecimento que lhe é próprio e a felicidade que suscita. A interpretação
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do passado, deve sempre partir de uma força do presente, mas também de uma luta contra o
próprio presente. Caberia à história ser transformada em arte, em criação, para despertar os
instintos, as intensidades, o acontecimento:
(...) É só se deixarmos de nos comportar com a história como se fossemos eunucos,
que olham de modo castrante e castrado vigiandoa para que delas saiam apenas
histórias, só se deixarmos de ser esses guardiões impotentes é que delas poderemos
liberar, em vez de histórias, acontecimentos. De um lado está a história, de outro, o
acontecimento (PELBART, 2003, p.190).

No prefácio aos Escritos sobre a história Noéli Correia de Melo Sobrinho salienta que o
termo “redenção”, na acepção nietzschiana,

remete, em contraponto ao “niilismo”, à

necessidade de “dar um novo sentido, apontar para uma nova direção, descortinar um novo
futuro, libertarse do tempo devorador e do peso do passado, a partir da vontade de poder, que
quer a eterna repetição do instante, que repõe a vida no mundo” (SOBRINHO, 2005, p.22).
Libertarse do peso do passado, do tempo pensado como homogêneo e linear, instalarse no
umbral do instante: tornarse cego, tornarse vidente. Nesse sentido, a consideração
intempestiva nietzschiana configura a possibilidade de uma outra escrita da história, uma outra
práxis historiográfica, que rompe o encadeamento linear, causal, contínuo. Tal rompimento se
dá através de certo grau de esquecimento, através da supremacia do instante, da transfiguração
da história e de certa cegueira ahistórica daquele que é arrebatado do contínuo histórico.
Estado que lembra a cegueira em que Rugendas, após ser atingido pelo relâmpago, trabalhava:
Na cegueira, seus movimentos executavam trejeitos fantasiosos e o modo como
manipulava os papéis chamou a atenção.Ocorreulhe fazer uma classificação das cenas
e, como não as conseguia ver direito, envolviase tanto com elas que reproduzia as
posturas dos índios com toda a extensão do seu corpo e com as imagináveis restrições
impostas por seus nervos dilacerados (AIRA, 2006, p.116117).

O texto de Nietzsche investiga o valor e o não valor da história para a vida, buscando
determinar o limite a partir do qual o passado deve ser esquecido, de modo que não se torne o
“coveiro do presente”. Além disso é necessário atingir um estado de nãohistoricidade, de
cegueira, de esquecimento para captar a força do presente, ou seja, é necessário, em
determinado momento, instalarse no limiar do instante:
Este é o estado mais injusto da terra, limitado, ingrato para com o passado, cego aos
perigos, surdo às advertências, um pequeno turbilhão de vida em meio a um oceano
congelado de noite e esquecimento: e, porém, este estado – absolutamente ahistórico
(unhistorisch), antihistórico (widerhistorisch) – não engendra somente a ação injusta,
mas também todo ato de justiça; e nenhum artista realizaria a sua obra, nenhum
general alcançaria a sua vitória, nenhum povo conquistaria a sua liberdade, sem que
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estas coisas tivessem sido previamente desejadas e perseguidas num tal estado de a
historicidade (NIETZSCHE, 2005, p.76).

Esse estado ahistórico, considerado pelo filósofo o mais injusto da terra, limitado,
ingrato com o passado, é também extremamente necessário para que um artista desenvolva a
sua obra, para que todo grande acontecimento histórico seja produzido:
(...)Imaginese um homem perturbado e arrastado por uma violenta paixão, seja por
uma mulher ou por uma grande ideia: todo o seu universo ficaria então transformado.
Quando olha para trás, ele se sente cego; quando aguça os ouvidos à sua volta, ouve
ruídos estranhos, como um rumor surdo desprovido de significado; mas o que ele
chega a perceber agora jamais o tinha percebido assim: tão próximo, tão palpável, tão
colorido, tão sonoro, tão luminoso, que parece impregnar todos os seus sentidos ao
mesmo tempo. Todos os seus julgamentos de valor são modificados e invalidados: ele
não está mais em condições de avaliar uma tal riqueza, pois pode somente percebêla
(NIETZSCHE, 2005, p.7576).

Esta espécie de “supremacia do instante” é necessária para a invenção, para o
acontecimento. Conforme a concepção de Nietzsche, as potências ahistóricas são o
esquecimento e a ilusão. Nesse sentido a história se subordina à vida, se subordina à arte.
Ainda de acordo com o filósofo, o elemento histórico e o ahistórico são igualmente
necessários, o que se deve combater é o excesso de história. Os três tipos de história
considerados por Nietzsche – a tradicionalista, a monumental e a crítica – são úteis à vida, mas
o conhecimento do passado só é útil na medida em que serve ao futuro e ao presente, na
medida em que serve à vida.
Em seus escritos sobre Antonin Artaud, Gilles Deleuze apontara a concepção de um
corpo sem orgãos, em contraponto ao corpo organizado, ao organismo. Ao se opor à
organização orgânica dos orgãos, o CsO abre o corpo a diversas experimentações, devires e
intensidades, onde não é mais um Eu que age, sente, pensa, mas um ser de sensação,
atravessado por devires de totas as ordens. Segundo o filósofo, “criar para si um corpo sem
orgãos, encontrar seu corpo sem orgãos é a maneira de escapar ao juízo. Já era esse o projeto
de Nietzsche: definir o corpo em devir, em intensidade, como poder de afetar e ser afetado, isto
é, vontade de potência” (DELEUZE, 1997, p.149).

Segundo César Aira, “no caso de

Rugendas, com os nervos do rosto todos seccionados, a ‘ordem de representação’ que se
originava no cérebro não chegava ao destino, ou melhor dizendo, chegava (e isso é que era
pior), mas deformada por dezenas de malentendidos sinápticos” (AIRA, 2005, p.128). Essa
disjunção na ordem da representação, esse corpo “eletrizado”, esse rosto “informe”,
corroboram a leitura de rompimento com o “olhar do império”, que seria aquele que catalóga,
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inventaria a “fisionomia da natureza”, imagina uma América. Não é mais o pintornaturalista
que está em questão, mas um ser de sensação, heterogêneo, atravessado por multiplicidades,
intensidades, com o poder de afetar e ser afetado. Ainda segundo Gilles Deleuze, “o afeto não
é um sentimento pessoal, tampouco uma característica, ele é a efetuação de uma potência de
matilha, que subleva e faz vacilar o eu”(DELEUZE, 1995, 21). Traçar zonas de
indiscernibilidade, curtocircuito entre reinos, também remete ao estado alucinógeno que se
encontrava o pintorviajante, atravessado por vários devires, devirlouco, devirdemoníaco,
deviranimal, já não se podia falar de um pintor, mas de um ser de sensação, apto a captar o
acontecimento, no turbilhão do ataque indígena.
No ensaio “Iluminações Profanas (poetas, profetas, drogados)” José Miguel wisnik
aponta que:
O olhar visionário resulta do apagamento da visão habitual (o excesso que acompanha
a falta de visão comum), e que fala por enigmas. Além de ver o indizível, ou de cifrar
o invisível, o visionário se depara com um indizível: a visão excede o foco e os limites
do ego (se se pode dizer assim), e o sujeito se vê tomado, possuído e intensamente
superado pela própria visão (1988).

É nesse estado de embriaguez dionisíaca que se atinge uma potência neutra, impessoal,
puro acontecimento. Segundo Nietzsche:
a arte nos recorda os estados do vigor animal; de um lado, é um excedente e uma
exalação da corporeidade florescente no mundo das imagens e dos desejos; de outro
lado, um estímulo às funções animais mediante imagens e desejos da vida ascendente;
 uma elevação do sentimento de viver, um estimulante desse sentimento
(NIETZSCHE, 2008, p.400).

O efeito da obra de arte é a excitação do estado de criação artística, a excitação da
embriaguez, onde retorna “um mundo de sensações, distante e fugaz”, uma potência dionisíaca
que não leva em conta o indivíduo, mas procura inclusive destruílo e libertálo. A embriaguez
é o poder do gesto, da dança, da paixão e do canto. Ainda segundo o filósofo alemão, são
estados excepcionais os que condicionam os artistas, como o da extrema agudeza de certos
sentidos:
uma necessidade de se libertar por sinais e gestos; uma capacidade de falar de si por
meio de uma centena de meios linguísticos...um estado explosivo – devese pensar
para si esse estado, em primeiro lugar, como compulsão e ímpeto para descarregar,
com toda espécie de trabalho muscular e mobilidade, a exuberância da tensão interna:
além disso, como coordenação involuntária dessa movimentação para os processos
internos (imagens, pensamentos, desejos) – como uma espécie de automatismo de
todo o sistema muscular sob o impulso de estímulos internos fortemente atuantes –
incapacidade de impedir a reação(...) Toda movimentação interna(sentimento,
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pensamento, afeto) é acompanhada de alterações vasculares e, consequentemente, de
alterações de cores, de temperatura, de secreção; a força sugestiva da música, sua
“suggestion mentale (NIETZSCHE, 2008, p.405406).

De acordo com Gilles Deleuze o pintor passa por uma catástrofe, ou por um incêndio, e
deixa sobre a tela o traço dessa passagem. A arte luta com o caos, para fazer surgir uma
sensação. O artista é um vidente:
Com efeito, o artista, entre eles o romancista, excede os estados perceptivos e as
passagens afetivas do vivido. É um vidente, alguém que se torna. Como contaria ele o
que lhe aconteceu, ou o que imagina, já que é uma sombra? Ele viu na vida algo muito
grande, demasiado intolerável também, e a luta da vida com o que a ameaça, de modo
que o pedaço de natureza que ele percebe,ou os bairros da cidade, e seus personagens,
acedem a uma visão que compõe, através deles, perceptos desta vida, deste momento,
fazendo estourar as percepções vividas numa espécie de cubismo, de simultaneismo,
de luz crua ou de crepúsculo, de púrpura ou de azul, que não têm mais outro objeto
sujeito senão eles mesmos (DELEUZE,1992, p.222).

O que se observa em Um acontecimento na vida do pintor viajante é a ruptura com o
gênero “fisionomia da natureza” formulado por Humboldt, é a transvaloração da pintura de
Rugendas, que buscou nas imagens passadas, no barroco, uma pintura do acontecimento, um
procedimento intempestivo. O acontecimento na vida do pintor viajante aparece como crucial
para que ocorra a quebra da ordem da representação, para a abertura a uma pintura que não
mais entraria numa estrita relação mimética, mas sim potencializaria os procedimentos da
pintura, onde “cada traço do desenho não deveria reproduzir um traço correspondente da
realidade visível, numa equivalência de um para um. Ao contrário, a função do traço era
construtiva.”(AIRA, 2006, p.71).

A pintura recebe uma carga de opacidade, de auto

referencialidade que mina a possibilidade da representação. Mas cabe ressaltar que, se a
pintura de Johan Moritz Rugendas, através do esboço à óleo e sobre a série de pintura dos
Araucanos, pode ser considerada como uma precurssora doo impressionismo, o Rugendas da
novela de César Aira dá um passo adiante, e apresenta uma relação mais intesiva, corporal,
com a pintura:
Temse que levar em conta que o ponto de partida era uma mediação muito trabalhosa.
O procedimento humboldtiano era um sistema de mediações: a representação
fisionômica se interpunha entre o artista e a natureza. A percepção direta ficava
descartada por defibnição. E, não obstante, era inevitável que a mediação deixasse de
existir, não tanto por sua eliminação, mas por um excesso que a tornava mundo e
permitia apreender o próprio mundo, nu e primitivo, em seus signos.(...) A pessoa se
atira contra as palavras e, sem saber, já chegou ao outro lado e está no corpoacorpo
com o pensamento do outro. Mutatis mutandis, acontece o mesmo com um pintor em
relação ao mundo visível. É o que acontecia ao pintorviajante. O que o mundo dizia,
era o mundo (AIRA, 2006, p.113114).
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Nesse sentido, César Aira potencializa sua literatura ao fabular sobre a trajetória de
Rugendas, que aparece no livro não como uma equivalência “de um para um” com a biografia
do pintorviajante e suas pinturas, mas num entrelaçamento (como numa corda) de literatura e
vida, na qual a própria literatura apresentase como acontecimento, como um curtocircuito na
ordem da representação, de reinvenção de uma história já contada, no caso, a do pintor
viajante Johan Moritz Rugendas.
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Dimensões culturais e políticas do exílio (19962009): revistas de exilados cubanos na
Espanha e EUA – Encuentro de la Cultura Cubana, La Habana Elegante e Revista
Hispano Cubana
Natália Freire AZEVEDO*
Júlia MELO**
A história da América Latina tem sido, desde o século XIX, marcada pelo exílio de
intelectuais, seja ele forçado ou voluntário. Grandes figuras do século XIX e XX ilustram essa
tradição, tais como Sarmiento, José Martí, Júlio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, Octavio
Paz, Pablo Neruda, García Marquez, Vargas Llosa, dentre outros. O exílio intelectual tem sido
bastante relevante nos estudos literários e sóciohistóricos, uma vez que ele cria e intensifica
redes de comunicação entre os intelectuais e permite, dessa maneira, uma maior compreensão
sobre a sociedade e a cultura latinoamericanas, e, por conseqüência, as singularidades de cada
região.
Este artigo1 tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa “Dimensões culturais e
políticas do exílio”, que trabalha com três revistas de exilados cubanos na Espanha e nos
Estados Unidos. As revistas escolhidas como fonte de pesquisa são: Encuentro de la Cultura
Cubana, Hispano Cubana e La Habana Elegante. A opção por estudar as dimensões culturais
e políticas do exílio cubano por meio dessas revistas justificase pelo fato de que elas possuem
um claro posicionamento político e cultural sobre Cuba e se constituem como um espaço de
vínculo entre a comunidade exilada e aqueles que permanecem na ilha. A famosa frase de José
Martí, “Cuba nos une em solo estrangeiro”, explicita por excelência essa idéia. As revistas,
dessa maneira, são estudadas, comparativamente, como espaço de afirmação da cultura cubana
no exílio, de crítica ao governo castrista e de sociabilidade intelectual.
A periodização trabalhada vai de 1996, data da fundação da primeira revista, Encuentro
de La Cultura Cubana, a 2009, momento em que Fidel Castro deixa o poder, após quase 50
anos de governo. Devese levar em conta que a fundação das três revistas ocorreu na década de
1990, quando Cuba passava pelo Período Especial em Tempos de Paz. Com o fim da União
Soviética, e conseqüentemente com o fim do subsídio que Cuba recebia, a ilha se encontrou
* Graduanda em História pela UFMG. Contato: nfreireaz@gmail.com.
** Graduanda em História pela UFMG. Contato: julia.mac1811@hotmail.com.
1 O artigo é fruto de uma pesquisa em andamento, realizada pelo grupo de estudos “Dimensões culturais e políticas do
exílio (19962009) – Revistas de exilados cubanos na Espanha e EUA: Encuentro de la Cultura Cubana, La Habana
Elegante e Revista Hispano Cubana”. Coordenado pela Profª Drª Adriane Vidal Costa.
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em uma situação econômica bastante precária, e para que o regime castrista pudesse seguir foi
necessária a realização da abertura econômica no país, por meio de uma estratégia gradualista
com forte condução por parte do Estado. Empresas estrangeiras obtiveram permissão para se
instalarem em Cuba, e a maior transformação se deu no setor do turismo. Essa se tornou a
maior atividade econômica do país e gerou um amplo mercado de trabalho (SANTORO, 2010,
p.131).
Com a abertura econômica abriuse um espaço entre os cubanos e a comunidade exilada
para debates sobre uma também possível abertura política e cultural da ilha. Isso foi
amplamente discutido nas três revistas durante todos os anos de suas publicações e a saída de
Fidel Castro em 2009 suscitou ainda mais debates. O colapso da União Soviética e as difíceis
condições econômicas do Período Especial levaram o governo socialista a repensar algumas de
suas diretrizes ideológicas, porém sem que houvesse mudanças significativas no que diz
respeito ao modo como o regime era conduzido, principalmente em relação à abertura política.
O objetivo central da pesquisa é investigar, comparativamente, as idéias culturais e
políticas veiculadas pelas revistas Encuentro de La Cultura Cubana, Revista Hispano Cubana
e La Habana Elegante, criadas na década de 1990 por intelectuais cubanos exilados na
Espanha e nos Estados Unidos. Procuramos mostrar o posicionamento político assumido por
cada uma delas, as estratégias de intervenção intelectual motivada pela condição exílica e
como e por que elas se colocam como elo identitário entre a comunidade de cubanos no exílio.
Especificamente, procuramos compreender as circunstâncias e as razões para a criação
das revistas, que, como já citado, foram criadas na década de 1990 na época do Período
Especial; destacar as características que delineiam o perfil de cada revista, como a distribuição
de suas seções e os temas mais recorrentes presente em cada uma delas; analisar as discussões
sobre o exílio que circulam nas revistas, isto é, como o tema do exílio aparece em entrevistas,
artigos, contos e ensaios; comparar como as três revistas abordam temas relacionados à
história cubana e a política do governo castrista, ou seja, qual delas possui um discurso mais
contundente e crítico ao regime; compreender qual o sentido da Revolução Cubana para as
revistas por meio dos artigos e ensaios nelas publicados; analisar os principais debates
políticos e intelectuais e as críticas que circulam nas revistas sobre o regime cubano;
identificar como as revistas divulgam e analisam a cultura cubana, principalmente a literatura,
o teatro, a música e o cinema; mostrar a trajetória de alguns intelectuais que contribuem com
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as revistas e as opiniões e críticas que eles emitem sobre elas; mostrar que a imagem de José
Martí – um dos líderes da luta pela independência cubana no século XIX – é fortemente
mitificada nas três revistas e que os ideais martianos são recorrentes no contradiscurso do
exílio, e, finalmente, compreender como as revistas situam a cultura e a política cubana no
contexto latinoamericano.
A história intelectual, que nas duas últimas décadas se destacou no cenário
historiográfico, se localiza no cruzamento da história social, política e cultural. Segundo a
definição de Robert Darnton (1990, p.188), a história intelectual inclui quatro categorias, por
ser tão abrangente: a história das idéias, a própria história intelectual, a história social das
idéias e a história cultural. Do ponto de vista teórico metodológico, propomos um programa de
trabalho que conecte a história intelectual com a história social das idéias. Idéias que circulam,
por excelência, nas revistas. Essas são espaços nos quais os intelectuais se organizam em torno
de uma sensibilidade ideológica e cultural. Dessa forma, nossa análise prima pela compreensão
das revistas como lugares de sociabilidade e de círculos sociais formados pelos intelectuais
cubanos exilados. Como afirmou Sirinelli (1996, p.248), “uma revista é antes de tudo um
lugar de fermentação intelectual e de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e espaço de
sociabilidade, e pode ser, entre outras abordagens, estudada nessa dupla dimensão”.
Como já mostramos, as revistas Encuentro de la Cultura Cubana, Hispano Cubana e
La Habana Elegante são as principais fontes de pesquisa desse estudo. Portanto, uma breve
apresentação delas se faz necessária para uma melhor compreensão da relação entre sua
produção e a temática do exílio. A revista Encuentro de La Cultura Cubana foi criada em
1996, em Madri, pelo escritor cubano, cineasta e professor de filosofia e letras na Universidade
de Havana Jesús Díaz. Esse intelectual teve grande participação no âmbito cultural de Cuba
durante o período revolucionário, produzindo filmes e documentários e dirigindo periódicos.
Nos anos 1990, por inconformidade com o governo da ilha, exilouse na Espanha, fundando,
alguns anos depois, a revista. Jesús Díaz dirigiu a Encuentro de la Cultura Cubana até 2002,
ano de sua morte, e a revista seguiu sendo publicada sob a direção de outros intelectuais,
porém mantendo a mesma linha editorial traçada por seu fundador. A periodicidade da revista
é trimestral e ela circula de forma impressa e virtual, sendo lida clandestinamente em Cuba.
A revista Hispano Cubana, por sua vez, foi criada em 1998, também em Madri. Seus
fundadores foram Jorge Mas Canosa e Carlos Alberto Montaner, exilados cubanos, juntamente
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com o catalão Guillermo Gostázar. Sua principal característica é ser uma publicação
quadrimestral de política, cultura e arte, sendo declaradamente contra o governo revolucionário
e anticomunista. Além disso, mantêm uma forte conexão com Miami, local onde a imigração
cubana é bastante intensa e onde o caráter anticastrista radical prevalece entre a população
exilada. A revista é totalmente financiada pela Fundación Hispano Cubana, uma instituição
privada e sem fins lucrativos, cujo objetivo é a ajuda humanitária, a cooperação, o
desenvolvimento e a promoção e o respeito aos Direitos Humanos em Cuba. Assim como a
revista Encuentro de la Cultura Cubana, a Hispano Cubana também circula por vias não
oficiais dentro da ilha, de maneira impressa e através da internet.
A última revista, chamada La Habana Elegante, foi criada pelo escritor, professor e
crítico literário cubano Francisco Morán em 1998. Ela se apresenta como uma revista
acadêmica de literatura e cultura cubana, e como um espaço dinâmico de debate e intercâmbio
intelectual e cultural. La Habana Elegante é financiada, em parte, pela Southern Methodist
University, e sua redação fica em Dallas, no estado do Texas, Estados Unidos. Além de seu
fundador e diretor Francisco Morán, a revista conta com a colaboração de cubanos residentes
dentro e fora de Cuba, de latinoamericanos e de europeus, que, em grande medida, são críticos
literários, críticos de arte, historiadores, poetas e filósofos. Sua periodicidade é trimestral e a
revista não circula de forma impressa, podendo ser lida somente através de seu site
http://www.habanaelegante.com.
A escolha das revistas Encuentro de la Cultura Cubana, Hispano Cubana e La Habana
Elegante foi motivada pelo fato de que todas elas possuem uma discussão histórica e cultural
bem aprofundada a respeito de Cuba e não fazem críticas políticas muito radicais e sem
fundamento. A revista Hispano Cubana se distancia das outras, tendo um discurso político um
pouco mais contundente. Além disso, o exílio cubano na Espanha é pouquíssimo estudado, o
que influenciou a escolha de duas publicações de Madri. A decisão pela revista La Habana
Elegante se deu devido ao fato de que ela é originária dos Estados Unidos, local onde o exílio
de cubanos é muito intenso. Entretanto ela não possui críticas muito radicais e agressivas,
como muitas revistas editadas na Flórida, e seu discurso é o que mais se aproxima das revistas
espanholas.
As revistas têm sido cada vez mais utilizadas como fonte para os historiadores.
Entretanto, de acordo com Ana Luiza Martins (2003, p.59), o “impresso revista” não se
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apresenta de forma inédita como fonte histórica, já que, desde o século XIX, os periódicos já
eram vistos como documentos para a compreensão do passado, ainda que com restrições –
muitos olhavam a revista e a imprensa, de uma forma geral, com desconfiança e questionavam
sobre sua parcialidade e engajamento. Devido ao fato de que as revistas divulgam idéias,
projetos, valores e comportamentos, formando, em grande medida, visões imediatas de
realidade e mundo, elas têm grande relevância se utilizadas como objeto de investigação nas
pesquisas históricas. Possuem grande abrangência e impacto sobre as esferas da vida política,
social e cultural da sociedade contemporânea, permitindo ao historiador uma maior
compreensão da mesma (CRUZ, 2007, p.260).
Entretanto, as revistas não são criadas para serem fontes de pesquisa, logo, devemse
tomar algumas precauções. São os historiadores que as transformam em objeto de estudo,
através de uma operação de escolha e seleção que deve ter em conta as especificidades de se
trabalhar com uma revista, contando com um aporte teórico e metodológico voltado para tal.
Assim, é importante comparar as posições políticoideológicas dos autores, fazer um
levantamento dos intelectuais que mais publicam nas revistas, investigar o histórico do
surgimento da publicação e da trajetória de seus responsáveis, investigar os propósitos da
publicação e a sua viabilização financeira. Como também atentar para as características físicas
da publicação (dimensões, papel, presença de ilustrações, etc.), investigar qual é a posição
adotada pela revista com relação às notícias que publicam, e também qual a posição política ou
uma possível filiação partidária do periódico (DE LUCCA, 2005, p.113153).
Cabe também, ao pesquisador, ao utilizar a revista como fonte, compreender as
motivações que levaram a revista a dar publicidade a algum evento, identificar o grupo
responsável pela linha editorial, atentar para a escolha do título e para os textos programáticos,
identificar o público a que se destina, analisar todo o material de acordo com a problemática
escolhida, recorrer a outras fontes de informação para dar conta do processo de fundamentar a
notícia ou o artigo dentro do contexto histórico da época. E, por fim, ficar atento à tiragem,
preço e formas de venda e distribuição. Tais questões são importantes para se fazer uma crítica
interna da documentação catalogada (DE LUCCA, 2005, p.113153).
Devido ao fato de que as revistas estudadas circulam também pela internet, é relevante
analisar como ela e o uso do acervo online podem ser utilizados como fonte e instrumento de
pesquisa. O sociólogo Manuel Castells (2000; 2003) demonstra que há uma nova sociabilidade
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baseada numa dimensão virtual que transcende o tempo e o espaço, o que ele denomina de
“sociedade em rede” ou “sociedade da informação”. Segundo o autor, a internet tem uma
geografia própria, ou seja, ela tem alterado as noções de espaço que conhecíamos, atuando na
desconstrução e construção de novas paisagens sociais. O fenômeno da internet tem sido cada
vez mais responsável pelo aparecimento de novos padrões de sociabilidade.
As revistas Encuentro de la Cultura Cubana, Hispano Cubana e La Habana Elegante,
ao serem disponibilizadas online, passam a ser, com maior intensidade, formadoras de novos
padrões de sociabilidade e interatividade. Nelas, compartilhamse idéias, conhecimentos,
informações, conceitos, anseios e preocupações. Toda essa interação vence as barreiras da
distância e do tempo, gerando uma maior densidade das relações sociais. Dessa maneira, a
internet favorece nosso estudo, na medida em que além de aumentar o conhecimento e facilitar
o acesso a ele, faz com que haja um maior contato entre os exilados e aqueles que permanecem
em Cuba, e entre os próprios intelectuais que escrevem nas revistas, formando, entre eles, uma
rede de sociabilidade.
A possibilidade do uso da internet é propícia para temas ligados à história do presente,
por sua constante atualização e grande quantidade de informações. Entretanto, são necessários
alguns cuidados ao lidar com esse tipo de acervo. O número excessivo de informações em
alguns casos, a possibilidade de falsificação de discursos e também o risco de ocorrer o
desaparecimento de fontes podem comprometer o trabalho do historiador. Dessa forma,
acreditamos que o acervo online pode ser utilizado como fonte histórica, desde que seja
verificada a idoneidade das informações divulgadas, que os sites utilizados procurem ser
confiáveis e que todo o conteúdo seja arquivado.
As revistas Encuentro de la Cultura Cubana, Revista Hispano Cubana e La Habana
Elegante podem ser consideradas espaços de afirmação da cultura cubana no exílio, de criação
de elementos identitários, de sociabilidade intelectual e de instrumentos para reforçar o vínculo
entre os exilados e aqueles que permanecem em Cuba. Porém, percebese, ao analisar as
revistas, que a condição exílica determina um discurso identitário forte, ao mesmo tempo em
que produz um contradiscurso que reforça valores sociais, culturais e ideológicos diferentes
daqueles que são produzidos pelo governo cubano. Portanto, defendemos a idéia de uma
definição identitária que se constrói, em grande medida, em contraposição à identidade
construída pelo regime castrista, o que denominamos como um contradiscurso do exílio.
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As três revistas Encuentro de la Cultura Cubana, Revista Hispano Cubana e La
Habana Elegante se apresentam ao leitor como bastante abertas ao diálogo, pouco dogmáticas
e sem posições mais ortodoxas. Porém percebese, pelos intelectuais que colaboram com
artigos e ensaios, pelo projeto editorial e pela forma com que alguns assuntos são abordados,
que a revista Hispano Cubana é bem mais radical, no que tange às críticas ao governo
revolucionário, se distanciando das revistas Encuentro de la Cultura Cubana e La Habana
Elegante. Nesse sentido, as revistas Encuentro de la Cultura Cubana e La Habana Elegante
são mais heterodoxas e abordam temas mais relacionados à cultura cubana, enquanto que a
Revista Hispano Cubana está mais preocupada com a realidade política da ilha e em fazer
ataques mais virulentos ao governo de Fidel Castro. É necessário, portanto, analisar
comparativamente as revistas e perceber as semelhanças e diferenças de seus discursos.
Por fim, ao tomarmos as revistas Encuentro de la Cultura Cubana, Revista Hispano
Cubana e La Habana Elegante como principal objeto de análise, é necessário indagar sobre a
configuração de seus projetos editoriais, desvendando sua historicidade e intencionalidade.
Assim sendo, se constitui como um problema central da análise mostrar que essas revistas se
organizam como força histórica ativa, como sujeitos que se colocam e atuam em relação à
correlação de forças em momentos específicos. Neste caso, é fundamental indagarmos como as
revistas indicam o que deve ser preservado do passado e o que deve ser relegado, modificado
ou esquecido em relação à história cubana e a condição exílica.
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Thomas Mann e o homoerotismo grego
Daniel BARBO*
Uma sucessão de literatos do século XIX e início do século XX, período em que,
segundo os estudos do psicanalista Jurandyr Freire Costa sobre o homoerotismo, se firmou no
imaginário social a noção de uma “personalidade” ou “perfil psicológico” comum a ‘todos os
homossexuais’(COSTA, 1992, p.12), entre os quais podemos citar vários autores que
compuseram redes literárias responsáveis pela veiculação de múltiplas representações
homoeróticas, contribuíram, com suas obras, para a produção histórica dessa nova figura da
Modernidade, participando da construção, através de suas representações literárias do
homoerotismo, desse perfil ou “essência” do homossexual.
Neste período, formaramse pelo menos três redes literárias fundamentais: uma francesa
(Honoré de Balzac1, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Marcel Proust, André Gide, Arthur
Rimbaud, Paul Verlaine), uma britânica (Grupo Uranista: William Johnson Cory, Lord Alfred
Douglas, Montague Summers, John Francis Bloxam, Charles Kains Jackson, John Gambril
Nicholson, Rev. E. E. Bradford, John Addington Symonds, Edmund John, John Moray Stuart
Young, Charles Edward Sayle, Fabian S. Woodley, Edward Carpenter, Oscar Wilde, Edward
Morgan Forster, Richard Ackerley) e uma alemã (Goethe, John Henry Mackay, Elisar von
Kupffer, Adolf Brand, Thomas Mann). E para tal, estes literatos retomam, em alguma medida,
o mundo grego antigo. As representações homoeróticas expressas nestas diversas obras
literárias ao longo de mais de um século são respostas ao “problema” do amor entre homens
colocado pela sociedade moderna, o que lhes confere uma considerável carga política, posto
que, em boa medida, fazem um uso político do classicismo como uma espécie de arma no
território erótico da modernidade. Invariavelmente, todos os escritores mencionados têm como
modelo ou fonte de inspiração, em proporções diversas, o homoerotismo clássico.
Pierre Bourdieu demonstrou, em As Regras da Arte, que a literatura não tem uma
autonomia total em relação à sociedade. Uma obra literária apresenta elementos da realidade
social na qual fora produzida. Bourdieu põe a questão:
* Doutor em História pelo PPGH / UFMG. Professor do ensino fundamental da rede privada. Contato:
danielbarbo@yahoo.com.br.
1 Para uma breve análise das obras Le Père Goriot (1834/1835) de Honoré de Balzac e The Picture of Dorian Gray
(1890) de Oscar Wilde, ver BARBO, 2010.
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Perguntarei apenas por que tantos críticos, tantos escritores, tantos filósofos põem
tanto empenho em professar que a experiência da obra de arte é inefável, que escapa
por definição ao conhecimento racional; por que se apressam assim em afirmar sem
luta a derrota do saber; de onde lhes vem essa necessidade tão poderosa de rebaixar o
conhecimento racional, esse furor de afirmar a irredutibilidade da obra de arte ou,
numa palavra mais apropriada, sua transcendência (BOURDIEU, 1996, p.12).

Sendo assim, para estabelecer a relação entre história e literatura é necessário referirse
à vida do autor: “o que fez e foi a vida dos autores, os detalhes familiares, domésticos,
pitorescos, ou mesmo grotescos e degradantes de sua existência e de seu cenário mais
cotidiano...” (BOURDIEU, 1996, p.14), operando uma inversão da hierarquia ordinária dos
interesses literários. É necessário referirse também ao mundo social no qual a obra literária foi
produzida. Aqueles que se apressam em afirmar a total transcendência da obra literária, sua
inefabilidade, não percebem que “Se a atenção ao sensível convém perfeitamente quando se
aplica ao texto, leva a deixar escapar o essencial quando se refere ao mundo social no qual ele
é produzido” (BOURDIEU, 1996, p.14).
As obras literárias são fontes fundamentais para a escrita da história. No entanto, fazer
este uso da literatura requer do historiador que ele seja “capaz de trazer à luz o que torna a obra
de arte necessária, ou seja, a fórmula formadora, o princípio gerador, a razão de ser”
(BOURDIEU, 1996, p.15), fornecendo “à experiência artística, e ao prazer que a acompanha,
sua melhor justificação, seu mais rico alimento” (BOURDIEU, 1996, p.15).
A partir dessas considerações de Bourdieu para o estabelecimento das relações entre
história e literatura, temos em vista as possibilidades do uso de obras literárias enquanto fontes
históricas. Essas três redes literárias que fizemos menção configuram veios privilegiados para
o estudo de uma cultura política homoerótica. Esses círculos literários podem ser analisados
enquanto vetores pelos quais perpassam meios de integração desta cultura política, na medida
em que se apresente para cada obra, para além de sua transcendência, a sua necessidade
política e social, o seu princípio gerador. Qual seja? Respostas ao “problema” do amor entre
homens colocado pela sociedade moderna. Nestas respostas, a cultura homoerótica grega é
uma presença constante.
Esta análise requer, fundamentalmente, que se verifique e visualize a produção de uma
cultura específica, um esforço solidário, uma atitude “em comum” por parte desses autores,
ligados a redes literárias, na criação de um vasto conjunto de representações homoeróticas.
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A existência do que podemos chamar de universo discursivo homoerótico dependeu de
redes de sociabilidade às quais se ligavam esses literatos (e, também, autores da esfera
discursiva médicocientificista como Kertbeny, Ulrichs, KrafftEbing, Chaddock, Symonds,
Carpenter, Ellis, Hirschfeld, bem como os historiadores). Em relação ao uso do termo rede,
referimonos à definição empregada por JeanFrançois Sirinelli ao pensar a história política
dos intelectuais. Ainda que pese o caráter polissêmico da noção de intelectual, todos os autores
que se ligam ao universo discursivo homoerótico de que tratamos podem ser considerados
como intelectuais em pelo menos uma das duas acepções propostas por Sirinelli: “uma ampla e
sociocultural, englobando os criadores e os ‘mediadores’ culturais, a outra mais restrita,
baseada na noção de engajamento” (SIRINELLI, 1996, p.242). Uma parte significativa desses
intelectuais encaixase perfeitamente em ambas as acepções: foram criadores e mediadores
culturais e politicamente engajados. Quanto às redes que formam, é necessário destacar que:
Todo grupo de intelectuais organizase também em torno de uma sensibilidade
ideológica ou cultural e de afinidades mais difusas, mas igualmente determinantes,
que fundam uma vontade e um gosto de conviver. São estruturas de sociabilidade
difíceis de apreender, mas que o historiador não pode ignorar ou subestimar
(SIRINELLI, 1996, p.248).

O que estas redes de sociabilidade descrevem são a organização e o desenvolvimento
de uma intelligentsia por parte de alguns literatos/intelectuais em torno da sensibilidade
homoerótica, o que define uma vontade e um gosto de conviver afins. Ao criarem parte de um
universo discursivo homoerótico, esses literatos/intelectuais influíram nos acontecimentos
sociais, pois é evidente que tal universo perfaz um dos componentes da cultura política
homoerótica.
Configuramse, portanto, “em função de uma harmonia ao mesmo tempo ideológica e
afetiva” (SIRINELLI, 1996, p.257), redes de sociabilidade homoeróticas, no longo prazo,
constituídas por este gosto e por esta vontade em comum: criar um espaço de
liberdade/solidariedade homoerótica por meio de vários canais em frequências polifônicas:
obras literárias, científicas e historiográficas, jornais, revistas, panfletos, cartas, manifestos,
abaixoassinados, tratados, ativismos teóricos e militantes, protestos, clubes, solidariedades e
intimidades pessoais, amizades, paixões. Estruturas elementares da sociabilidade dos
intelectuais nas quais – não obstante divergências e tensões internas – laços se atam, alianças
se celebram, ligas se compõem, solidariedades e afetividades se manifestam, idéias se
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debatem, representações se criam, identidades se moldam, barricadas se constroem. Tudo em
torno de um, usando os termos de Koselleck, espaço de experiência específico e precioso: a
cultura grega. Tudo em torno de um objetivo político específico num horizonte de expectativa:
a luta pela liberdade da expressão homoerótica.
Aqui, limitarnosemos a analisar em particular uma obra deste vasto conjunto de
discursividades homoeróticas: Morte em Veneza de Thomas Mann, publicada pela primeira
vez em 1912.
Em 1875, em Lübeck, nasce Thomas Mann. Ele tornouse um grande romancista,
recebendo o Prêmio Nobel de Literatura em 1929. Em 1893, ele escreveu alguns textos em
prosa e artigos para a revista Der Frühlingssturm (A Tempestade de Primavera), da qual ele
era coeditor. Nessa mesma época, apaixonouse por Wilri Timppe, filho de um de seus
professores. Essa paixão o inspiraria, anos mais tarde, para criar o personagem Pribslav Hippe
de seu romance Der Zauberberg (A Montanha Mágica), escrito entre 1912 e 1924. Por volta de
1896/1898, apaixonase pelo jovem violinista e pintor Paul Ehrenberg. Conturbado e não
correspondido, este amor seria definido em seu diário como uma experiência central de meu
coração.
Thomas Mann fora um dos signatários da petição de 1898 contra o Parágrafo 175 que
penalizava as relações homossexuais na Alemanha, petição proposta pelo Wissenschaflich
Humanitäres Komitee (Comitê CientíficoHumanitário), sediado em Berlim, tendo Magnus
Hirschfeld como um de seus dirigentes.
Casouse com Kátia Pringsheim em 1905. Pringsheim pertencia a uma proeminente e
secular família judia de intelectuais. Ela era neta de Hedwig Dohm, uma ativista pelos direitos
da mulher. Os filhos nascem: Erika, Klaus, Golo (Ângelus Gottfried Thomas), Monika,
Elisabeth e Michael.
Em 1912, Mann publica Der Tod in Venedig (Morte em Veneza). A primeira publicação
dessa obra para o inglês foi em 1925 sob o título Death in Venice and Other Tales. O
personagem principal da obra é Gustav von Aschenbach, um famoso autor na casa dos
cinqüenta anos que havia recentemente adicionado o aristocrático “von” ao seu nome. Homem
dedicado à arte, bastante ascético e disciplinado. Ainda jovem, tornouse viúvo. Decide viajar
para Veneza, para a ilha de Lido. Durante o jantar no hotel, ele percebe, numa mesa próxima,
uma família polonesa de extração aristocrática. Entre os componentes da família há um
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adolescente vestido em traje de marinheiro. Aschenbach, perplexo, constata que o garoto é
belo. Ouve por alto seu nome: Tadzio.
Na encantadora cidade italiana e em seus arrabaldes, Aschenbach, um escritor
consagrado, na casa dos 50 anos, descobre Tadzio, um adolescente, aos seus olhos, “belo como
um deus” (MANN, 2003, p.43) que lhe lembrava “uma escultura grega do período áureo”
(MANN, 2003, p.34), “a cabeça de Eros, com o reflexo amarelado do mármore de Paros”
(MANN, 2003, p.38). Os olhos de Aschenbach viram em Tadzio, além da forma do deus Eros,
também a de Jacinto. Ou pensava que sua felicidade “era o sorriso de Narciso debruçado sobre
o espelho d’água, aquele sorriso profundo, enfeitiçado, prolongado, com que estende os braços
ao reflexo da própria beleza [...].”(MANN, 2003, p.65).
A paixão é fulminante. Discreta aos olhos do mundo ao redor, mas internamente
avassaladora. O romance de Mann exala o platonismo em diversas fímbrias poéticas. Tentando
traduzir a imagem do belo jovem, Aschenbach divaga:
Que disciplina, que precisão de pensamento se exprimiam nesse corpo distendido e na
plenitude de sua perfeição juvenil! Mas a vontade rigorosa e pura que,
misteriosamente, conseguira trazer à luz esta obra de arte divina – ele, o artista, não a
conhecia, não lhe era familiar? Não era ela que também atuava nele, quando, tomado
da mais sóbria paixão, libertava da massa marmórea da linguagem a forma esguia que
visualizara em espírito e que apresentava à humanidade como imagem e espelho da
beleza espiritual? Imagem e espelho! Seus olhos abraçaram a nobre figura lá, à beira
do azul, e num êxtase delirante acreditou captar com esse olhar o Belo em si, a forma
enquanto pensamento divino, a perfeição única e pura que habita o espírito e da qual
se erigira ali uma cópia humana, um símbolo leve e gracioso para a adoração. [...] O
Deus Amor, na verdade, age como os matemáticos que mostram às crianças imagens
concretas das formas puras que estão além de seu alcance; assim também o deus, para
nos tornar visível o imaterial, gosta de se utilizar da forma e cor de um jovem humano,
que ele adorna com todo o reflexo da beleza, para fazer dele um instrumento da
recordação, levandonos assim, ao vêlo, a nos inflamarmos em dor e esperança
(MANN, 2003, p.57).

Aschenbach – numa praia na ilha de Lido, a Veneza que ele tanto amava, contemplando
Tadzio, a materialização diante de seus olhos da idéia do belo – entra em estado de êxtase.
Ondas do deleite homoerótico helênico invadem seu pensamento e o arrastam aos muros de
Atenas, à sombra do plátano “perfumada pelo aroma das flores do agnocasto, adornada de
estátuas e oblações em honra das ninfas e de Aquelôo” (MANN, 2003, p.58). Mann restitui a
Aschenbach (Sócrates) o seu Fedro idealizado (Tadzio):
[...] na relva em suave declive, onde se podia estar deitado mantendo a cabeça mais
alta, dois homens estavam estendidos, protegidos do calor do dia: um velho e um
jovem; um, feio, o outro, belo; a sabedoria junto à graça. E entre amabilidades e
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gracejos espirituosamente sedutores, Sócrates instruía Fedro sobre o desejo e a
virtude. Falavalhe da cálida emoção que surpreende o homem sensível quando seus
olhos se deparam com um símbolo da beleza eterna; [...] falava do temor sagrado que
assalta um espírito nobre quando lhe aparece um corpo divino, um corpo perfeito, de
como ele então estremece e fica fora de si, mal se atrevendo a olhar, venerando aquele
que possui a beleza, disposto mesmo a oferecerlhe sacrifícios como a uma estátua
divina, se não temesse que o tomassem por louco. Pois a beleza, meu caro Fedro, e
apenas ela, é simultaneamente visível e enlevadora. Ela é – nota bem – a única forma
ideal que percebemos por meio dos sentidos e que nossos sentidos podem suportar
[…] (MANN, 2003, p.58).

Não seria exagero dizer que a expressão do desejo homoerótico deste romance de
Thomas Mann só foi possível, só pôde vir à luz e tornarse um clássico da literatura alemã,
devido a uma tradição secular européia de retomada dos valores da prática homoerótica do
classicismo nos limites de círculos literários específicos que tentavam dar vazão, sentido,
forma, existência, à persistência (melhor dizer à inerência) desse desejo humano. Como em
muitos outros conhecimentos, para deleite e desfrute de parte dos modernos, também os gregos
foram a fundo no conhecimento da realidade do “belo”, em sua materialidade, em sua
idealidade, em seu potencial pedagógico, em sua poética; enfim, em sua humanidade. Escravo
do “belo”, sabendo e sentindo “que a natureza estremece de êxtase quando o espírito se inclina
como vassalo diante da beleza” (MANN, 2003, p.59), Aschenbach, e portanto Mann, tinha a
sua disposição, num singular espaço de experiência, o platonismo:
Assim, a beleza é o caminho que conduz ao espírito o homem sensível – apenas o
caminho, um meio apenas, pequeno Fedro... E então, aquele astuto sedutor expôs o
mais sutil, que o amante é mais divino que o amado, pois o deus está presente no
primeiro, mas não no outro [...] (MANN, 2003, p.58).

“Mas nesse estágio da crise a exaltação de sua vítima voltavase para a produção”
(MANN, 2003, p.59). E Aschenbach teve desejo de escrever. A visão do “belo” materializado,
estendido na praia sob seu olhar atento, ensejoulhe o parto das idéias:
Na verdade, o propósito que almejava era trabalhar em presença de Tadzio, tomar
como modelo ao escrever a figura do rapaz, deixar seu estilo seguir as linhas desse
corpo que lhe parecia divino, transportar sua beleza ao domínio espiritual, tal como
outrora a águia transportava ao éter o pastor troiano. Nunca mais sentira o doce prazer
da palavra, nunca estivera tão consciente da presença de Eros na palavra como durante
as horas perigosamente deliciosas em que, sentado à mesa rústica sob o toldo, diante
de seu ídolo, a música de sua voz nos ouvidos, modelava segundo a beleza de Tadzio
sua pequena dissertação – aquela página e meia de prosa burilada, cuja integridade,
nobreza e vibrante tensão de sentimento iriam despertar em breve a admiração de
muitos (MANN, 2003, p.59).

Ecos do Banquete platônico ressoam na escrita de Mann. Aschenbach seguia Tadzio por
todos os cantos, pela praia, pelo saguão do hotel, em Lido, pela Praça de São Marcos, em
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Veneza, nas gôndolas, pelas vielas, becos, canais, pontes, permitindose sem receio e sem
enrubescer as maiores extravagâncias, feito um erastés na captura de seu erómenos,
[...] como naquela vez em que, ao voltar tarde da noite de Veneza, detiverase diante
da porta do quarto de seu ídolo, no primeiro andar do hotel, e apoiara a fronte na
dobradiça da porta, em pleno delírio, permanecendo assim por longo tempo, sem
poder afastarse, correndo o risco de ser surpreendido e apanhado numa situação tão
absurda (MANN, 2003, p.7172).
[...] inúmeros heróis da Antiguidade aceitavam voluntariamente seu jugo (do deus
Eros), pois nenhuma humilhação era considerada como tal, quando imposta pelo deus,
e atos que seriam reprovados como sinal de covardia, e praticados com qualquer outra
finalidade – cair de joelhos, fazer juras, pedidos insistentes, comportarse como
escravo –, não constituíam vergonha para o amante; ao contrário, ainda lhe valiam
louvores (MANN, 2003, p.72).

Os deuses gregos povoam a Veneza de Aschenbach. A estrutura de seus pensamentos
possui uma moldura mitológica. Nos primeiros sinais da Aurora, Aschenbach desperta, e como
que embalado pela lembrança de seu amor por Tadzio, totalmente imerso no desejo que lhe
provocava a beleza do jovem, aguarda o nascer do sol. No alvorecer
[...] um sopro, mensagem alada de paragens inacessíveis, vinha anunciar que Eos se
erguia de junto de seu esposo e acontecia aquele primeiro e delicado enrubescer das
faixas mais longínquas do céu e do mar, com o qual a criação principia a se desvelar
aos sentidos. Aproximavase a deusa, raptora de adolescentes, que arrebatara consigo
Clito e Céfalo e que, enfrentando a inveja de todo o olimpo, desfrutava do amor do
belo Órion (MANN, 2003, p.62).

O dia nasce e Aschenbach se pergunta sobre a origem do sopro suave e insinuante.
Nesse momento
Ergueuse um vento mais forte e os cavalos de Posídon dispararam, empinando,
acompanhados pelos touros do deus da cabeleira azulada, que investiam bramindo,
baixando os cornos. Entre os rochedos amontoados na praia mais distante as ondas
saltavam como cabras. Um mundo sacramente deturpado, sob o império de Pã,
envolvia o escritor seduzido, e seu coração sonhava fábulas delicadas. Muitas vezes,
enquanto o sol descambava por trás de Veneza, ele se sentava num banco do parque
para observar Tadzio que, vestido de branco e usando um cinto colorido, se divertia
jogando bola no pátio coberto de cascalho, e era Jacinto que ele acreditava ver e que
deveria morrer por ser amado por dois deuses. Sim, sentia a dolorosa inveja de Zéfiro
pelo rival que abandonava o oráculo, o arco e a cítara, para jogar o tempo todo com o
belo jovem; via o disco, guiado por ciúme cruel. Atingir a cabeça graciosa; recebia,
empalidecendo também, o corpo vergado, e a flor do sangue precioso trazia a
inscrição de seu infindável lamento... (MANN, 2003, p.63).

A oposição apolíneo/dionisíaco, tema emblemático na obra de Nietzsche e um motivo
popular2 no momento da escrita de Der Tod in Venedig, tenciona irremediavelmente o espírito
2 Os tropos empregando deidades clássicas em cenários contemporâneos eram populares no momento em que Thomas
Mann escreveu Der Tod in Venedig: Na Inglaterra, por exemplo, quase ao mesmo tempo, Edward Morgan Forster
estava trabalhando numa coleção de pequenas estórias baseada na mesma premissa.
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do protagonista. Gustav von Aschenbach, um homem reservado e sério, é um grande escritor,
respeitado, com glórias e louvores em sua profissão, amante das artes, dedicandose
inteiramente a Apolo, o deus da razão e do intelecto. Em Veneza, entretanto, é certo que o deus
Eros atingeo em cheio, transtornando sua mente e transfigurando seu espírito, lançandoo a
um último, delicioso e fatal delírio. Quedou sobre o seu ser, a eterna batalha entre a mente e o
coração:
[...] erguiase o turbilhão de brilho incandescente, ardor e labaredas flamejantes, e os
corcéis sagrados de Apolo se elevavam acima do orbe terrestre, devorando o espaço
com seus cascos impacientes. Iluminado pelo esplendor do deus, a sentinela solitária
(Aschenbach) ali sentada fechava os olhos, deixando que a glória lhe beijasse as
pálpebras. Sentimentos antigos, deliciosos tormentos de um coração juvenil, que se
haviam extinguido em meio à severa labuta de sua vida e que ressurgiam agora tão
estranhamente transfigurados – ele os reconhecia com um sorriso embaraçado e
admirado. Cismava, sonhava, seus lábios lentamente articulavam um nome e, ainda
sorrindo, o rosto voltado para o céu, as mãos enlaçadas no colo, adormecia de novo
em sua poltrona (MANN, 2003, p.62).

Tudo indica que Aschenbach fora contaminado em meio à epidemia de cólera que
assolava Veneza. Provavelmente, ligado aos delírios deste mal e aos delírios de seu amor por
Tadzio, ele teve, certa noite, um intenso e macabro pesadelo. Um pesadelo muito baquiano em
sua descrição, para onde conflui todo o imaginário orgiático dionisíaco: a aproximação de uma
confusão de ruídos, clangores e estridentes ritos de júbilo; o arrulhar constante e enfeitiçador
de uma flauta; “o deus estranho”; uma turba furiosa de homens, mulheres e animais; chamas,
tumulto e rodas de dança vertiginosas; vibrações de pandeiros acima de cabeças jogadas para
trás; o gemer de vozes; o brandir de archotes que semeavam centelhas e punhais nus; o bater
raivoso de tímbales; serpentes que expunham as línguas bífidas em meio aos corpos femininos,
seios erguidos nas mãos; gritos; homens peludos com chifres na testa retinindo címbalos de
bronze; rapazes aguilhoando bodes; vapores oprimindo os sentidos; uma excitação para a
dança e o sacolejar dos membros num louco triunfo multíssono incessante; saias e túnicas de
pele de animais; o bramir e o urrar na descoberta e soerguimento do gigantesco símbolo
obsceno de madeira; trejeitos lúbricos e lábios escumantes numa excitação mútua; o
entrearranhar e o sorver do sangue dos membros em orgia; o dilaceramento, massacre e
voragem de animais; o início de um acasalamento sem limites como sacrifício ao deus
(MANN, 2003, p.8486).
O prenúncio de sua morte logo em seguida? O instinto de morte freudiano? A projeção
de seu desejo por Tadzio, revelando a natureza erótica de seus sentimentos? Tudo isso. Tudo
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indica que Dioniso, o deus do delírio e da paixão, seguiu Aschenbach até Veneza com a
intenção de arruinálo. Sileno, principal seguidor do deus, metamorfoseiase em diferentes
personagens ruivos que constantemente cruzam o caminho de Aschenbach no desenrolar de
todo o trágico enredo. Por quê?
Além do fundo comum classicista, Goethe, Nietzsche, Freud e Mahler integram a
polifonia3 de Der Tod in Venedig. A obra simboliza paixão e degradação, Eros e Thanatos.
Aschenbach é hipnotizado por Tadzio. Hipnos, o irmão gêmeo de Thanatos, anda de mãos
dadas com Eros. Uma possível inspiração para o mote da obra parece ter sido a fascinação de
Mann pela real história de amor de Johann Wolfgang von Goethe (17491832) por uma garota
de 18 anos, Ulrike von Levetzow, o que levou Goethe a escrever o poema Marienbad Elegy,
no qual se reflete a sua devastadora tristeza. Igualmente, a obra Faust de Goethe, que tem
como um de seus temas o homoerotismo, pode ser considerada uma clara influência sobre a
vida e a obra de Thomas Mann. Este, sob a inspiração da obra de Goethe, escreveu, nos
Estados Unidos, entre 1943 e 1947, Doktor Faustus. Das leben des deutschen Tonsetzers
Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde (Doctor Faustus. The life of the German
composer Adrian Leverkühn, told by a friend). E, assim como Goethe, Mann visitou Veneza
várias vezes. O personagem Gustav von Aschenbach foi, também, parcialmente baseado no
compositor Gustav Mahler, tanto no nome quanto nas feições faciais. O compositor causou
uma forte impressão em Thomas Mann quando se encontraram em Munique. E a morte de
Mahler chocou profundamente o escritor.

3 Cf. o conceito de “polifonia” em Bakhtin, 1984. Tezza (1998, p.36) diz que “na obra sobre Dostoiévski, Bakhtin definia
o romancista como o criador do ‘romance polifônico’, o texto em que diversas vozes ideológicas contraditórias
coexistem com o próprio narrador, em pé de igualdade”.
Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

63

REFERÊNCIAS
BAKHTIN, Mikhail Mikhailóvitch. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1984.
BARBO, Daniel. Balzac, Wilde e a Cultura Grega: construções literárias de identidades
homoeróticas no século XIX. Temporalidades – Revista Discente do Programa de Pós
graduação em História da UFMG, vol. 2, n.º 1: 3141, Janeiro/Julho de 2010.
BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
COSTA, Jurandyr Freire. A inocência e o vício: estudos sobre o homoerotismo. 2ª edição, Rio
de Janeiro: RelumeDumará, 1992.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à análise dos tempos históricos. Rio de
Janeiro: Contraponto: Ed. PucRio, 2006.
MANN, Thomas. Morte em Veneza. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha de São Paulo,
2003.
SIRINELLI, JeanFrançois. Os intelectuais. In: RÉMOND, René (Org.). Por uma história
política. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996.
TEZZA, Cristóvão. A vida polifônica de Mikhail Bakhtin. Cult: Revista Brasileira de
Literatura, nº 10, maio de 1998.

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

64

Intelectuais, cultura e política em Encuentro de la Cultura Cubana
Luísa BARCELOS*
Natally Vieira DIAS**
Este artigo1 analisa o primeiro número da revista Encuentro de la Cultura Cubana
(ECC), publicado em Madri, no verão de 1996. A ideia de sua publicação se fez conhecer dois
anos antes em um seminário que reuniu escritores e críticos literários cubanos, residentes
dentro e fora da Ilha, organizado pelo escritor cubano Jesús Díaz, fundador da revista.
Encuentro foi criada com o objetivo de ser um espaço aberto à reflexão e debate sobre a
cultura cubana e a realidade nacional, pretendendo constituirse num lugar de “encontro”,
capaz de fortalecer os laços culturais entre os cubanos exilados e os que vivem na Ilha.
Nosso principal interesse ao analisar o primeiro número da revista é verificar como as
dimensões cultural e política foram articuladas para se pensar a atualidade cubana, tendo em
vista se tratar de uma publicação desenvolvida por intelectuais e marcada pela condição
exílica, que atinge boa parte de seus produtores e colaboradores.
Na edição inicial de Encuentro a maior parte dos artigos foi escrita por cubanos
exilados, mas também houve espaço para intelectuais que viviam na Ilha, bem como para
estrangeiros. Essa foi uma tendência que se conservou nas edições seguintes. Também no que
diz respeito à configuração material da revista, seu primeiro número apresentou um formato
que foi mantido ao longo do tempo.
Encuentro sempre foi veiculada de forma impressa e virtual (hospedada no site
http://www.cubaencuentro.com/), possuía cerca de 150/200 páginas (no caso do primeiro
número são 170) e era dividida em cinco sessões. Havia uma espécie de “dossiê” no qual se
homenageava algum renomado intelectual cubano (no caso do primeiro número o cineasta
Tomás Guetiérrez Alea); uma seção abordava temas políticos e a história recente de Cuba;
outra, denominada “Textual” publicava documentos, como, por exemplo, informes do governo
cubano; uma seção era dedicada a entrevistas, geralmente com grandes personalidades
cubanas; e outra se dedicava à literatura cubana e às artes em geral. Cada edição trazia ao final

* Graduanda em História pela UFMG. Contato: luisabarcelos1@gmail.com.
** Doutoranda em História pelo PPGH / UFMG. Bolsista CAPES. Contato: natyvdias@yahoo.com.br.
1 O artigo é fruto de pesquisa do projeto “Dimensões culturais e políticas do exílio cubano”, coordenado pela Profª Drª
Adriane Vidal Costa, Departamento de História, FAFICH/UFMG.
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uma breve apresentação dos colaboradores daquele número; e, por fim, uma ficha explicativa
de como comprar ou fazer a assinatura da revista, que era publicada trimestralmente.
Em seu primeiro número Encuentro colocou a discussão cultural no centro dos debates
e afirmou, em editorial, que pretendia ser “um ponto a mais de encontro entre os criadores
protagonistas” da cultura cubana, o que envolvia os cubanos “de dentro e de fora” da Ilha. A
perspectiva assumida pela revista foi a da reflexão do presente de Cuba com vistas à
constituição de uma futura sociedade democrática na Ilha. Dentro dessa lógica a publicação foi
apresentada a seus leitores como “antecipação de um encontro maior” que um dia todos os
cubanos manteriam “num cenário comum” (ECC, n. 1, v. 1, 1996). Ao pretender se estabelecer
como “prefiguração” da “sociedade plural” ansiada por seus idealizadores, Encuentro colocou
se como um espaço aberto a diferentes pontos de vista e inclusive a polêmicas.
De fato, a leitura do primeiro número da revista revela um claro intuito de dar voz a
diferentes pontos de vista sobre a atualidade cubana, sobretudo no que dizia respeito à situação
política da Ilha e sua relação com os intelectuais. Numa seção denominada precisamente de
“polêmica” os editores apresentaram uma “Carta aos escritores cubanos”, assinada por
Rolando Sánchez Mejías (literato cubano residente em Madri), na qual se denunciava o
governo castrista de impedir que intelectuais residentes na Ilha participassem de um encontro
sobre a cultura cubana realizado em Madri. Sánchez Mejías afirmou que Cuba vivia sob um
regime “totalitário” que tinha operado uma “total institucionalização da cultura”,
transformando também esse espaço num “campo de operações” do Estado. Criticou a ação da
União Nacional de Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC) como “derivação do aparato
estatal” e denunciou a “desaparição” do intelectual em Cuba, visto que o regime castrista teria
“anulado o espaço institucional necessário para sua existência” (ECC, n. 1, v. 1, 1996, p.92).
Na mesma seção da revista, configurando então uma polêmica sobre o tema, os editores
abriram espaço para a resposta do presidente da UNEAC, Abel Prieto. Em sua fala oficial,
Prieto exaltou a popularização das artes efetuada pela revolução de 1959 e rebateu
explicitamente que o governo castrista fosse totalitário. O presidente da instituição cultural
cubana qualificou o “programa cultural da revolução” como um espaço “aberto e plural”,
dentro do qual a “arte crítica” era promovida dentro das próprias “instituições oficiais”. Como
grande exemplo dessa situação, destacou os trabalhos cinematográficos de Tomás Gutiérrez
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Alea, como “reflexivos e inquietantes”, propriamente uma “arte da heresia”, sem, no entanto,
romper com o oficialismo (Ibid., p.94).
É interessante observar que o primeiro número da revista prestava uma homenagem
póstuma justamente a Alea, que havia morrido naquele ano. O texto de abertura do dossiê
dedicado ao cineasta, escrito pelo próprio Jesús Díaz, diretor da revista, salientava
precisamente que o governo cubano certamente iria se apropriar da figura do cineasta para
“tentar convertêlo em algo que ele próprio nunca quis ser, um intelectual orgânico do regime,
um propagandista”. Díaz descreveu a obra de Alea como “um canto à tolerância” e um
“estilete contra o machismo [...] e a autocracia”, postulando, assim, uma leitura de sua
cinematografia bastante afastada do oficialismo no qual o presidente da UNEAC procurou
inscrevêla (ECC, n. 1, v. 1, 1996, p.70).
A abordagem dada à obra de Tomás Gutiérrez Alea se apresentou como um importante
componente na constituição do discurso mais amplo veiculado por Encuentro. Ao contrário de
negar a existência da condição intelectual em Cuba, devido ao autoritarismo do regime, os
editores da revista se propuseram a destacar a capacidade dos intelectuais cubanos, de criação,
reflexão e crítica, mediante as barreiras impostas pelo governo, estando eles dentro ou fora da
Ilha.
Ainda sobre a situação da intelectualidade cubana (sempre abrangendo “os de dentro e
os de fora” da Ilha), a revista publicou um artigo intitulado “A releitura da nação”, escrito pelo
historiador cubano Rafael Rojas, exilado no México. Rojas analisou o desenvolvimento de
uma “nova ensaística” que vinha repensando a nacionalidade a partir de fins da década de 80 e
classificou a particular condição do intelectual cubano como “um letrado sem cidade”, um
“escritor que carece de uma esfera pública onde articular seu discurso”. Mas destacou que
historicamente os cubanos manifestaram uma grande capacidade em se mover entre formas
públicas e secretas de atuação e sociabilidade intelectuais, de acordo com as condições
políticas vigentes. Para Rojas, o novo ensaio consolidado nos anos 90 se tratava do
“testemunho mais eloquente da mudança cultural” pela qual a Ilha passava (ECC, n. 1, v. 1,
1996, p.4344).
No conjunto dos textos publicados no primeiro número da revista percebemos a ênfase
colocada nas transformações – sociais, econômicas e culturais – experimentadas por Cuba, a
despeito da manutenção do regime castrista, durante o chamado Período Especial em Tempos
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de Paz. Essa foi a denominação atribuída pelo regime cubano para o processo de reorganização
do sistema produtivo, das relações econômicas e comercias e dos acordos internacionais, para
a adaptação de Cuba na nova conjuntura mundial, marcada pelo fim da União Soviética. Nesse
contexto, o governo castrista destacou a necessidade de reformas econômicas, mas salientou
que os pilares revolucionários de conotação socialista não seriam abandonados (GOTT, 2006,
p.321).
Uma crítica à visão oficial a respeito dessas mudanças ganhou espaço na revista no
artigo “A transição política em Cuba”, de Jorge I. Dominguez, cubano que leciona em
Harvard, na área de Relações Internacionais. O autor defendeu a posição de que já estaria
ocorrendo, naquele período, uma transição política para constituição de um país democrático
em Cuba. Para ele o Estado castrista começava a perder seu controle “tentacular” sobre a vida
“de todos e de cada um dos cubanos” e, em suas palavras: “um Estado que perde o controle
que ainda deseja ter, já sofreu uma mudança política importante” (ECC, n. 1, v. 1, 1996, p.6).
Além de discutir as transformações internas da Ilha durante o Período Especial os textos
publicados em Encuentro trataram de questões referentes a relação entre Cuba e os Estado
Unidos. O ano de publicação do primeiro número da revista coincidiu com a aprovação da Lei
HelmsBurton pelo governo de Washington, intensificando o embargo econômico à Ilha. A
atitude norteamericana em relação à Ilha e suas repercussões dentro de Cuba foi um tema
bastante explorado na revista.
Num texto intitulado “Missão Cumprida: como o governo cubano liquidou a ameaça do
diálogo”, Marifeli PérezStable (intelectual cubana exilada nos Estados Unidos) destacou que a
atitude hostil dos Estados Unidos frente à Ilha historicamente contribuiu para fortalecer uma
posição política interna de autoritarismo em face do perigo do inimigo externo. Segundo a
autora, o governo castrista colocou “a união inflexível” da nação como “[condição] sine qua
non da soberania nacional” e, dentro dessa lógica, qualquer expressão de interesses de
indivíduos ou setores particulares da sociedade “é considerada contrária aos interesses
nacionais.” Assim, para Pérez, o que se consolidou foi uma “política absolutista”, já que o
“sistema político não deixa nenhum espaço institucional para o apoio parcial o débil, muito
menos para a oposição pacífica.”
Entretanto, na perspectiva da autora, o governo cubano estaria passando por uma crise
política cujo “ponto central” estaria na descrença popular em relação aos ideias
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revolucionários e, consequentemente, ao próprio governo, muito mais do que em fatores
externos, como as sanções impostas pelos EUA, por exemplo. Para responder a essa crise de
legitimidade o governo teria adotado posturas ainda mais duras de controle social, como a
criação de um Conselho de Defesa Nacional e o estabelecimento do “direito do ‘povo’ a
recorrer à luta armada em defesa da ‘revolução’”, ambos decorrentes de uma revisão da
Constituição, em 1992, que culminou em várias medidas voltadas à “segurança nacional”.
Nesse contexto, a autora criticou a atitude do governo dos Estados Unidos em relação a
Cuba, argumentando que a intensificação do embargo econômico à Ilha, ao contrário do
pretendido pelo governo norteamericano, tendia a implicar na manutenção desse estado de
coisas, fazendo com que o governo cubano intensificasse ainda mais as medidas repressivas
sob uma retórica de defesa “da nação, da revolução e do socialismo.” (ECC, n. 1, v. 1, 1996,
p.2830).
As discussões em torno das relações entre Cuba e Estados Unidos e o diagnóstico de
“crise do castrismo” foram temas recorrentes no primeiro número da revista e a postura
adotada foi a de não apenas refletir e debater a atualidade cubana, mas, sobretudo, de pensar o
futuro da nação dentro da nova conjuntura mundial que despontava nos anos 90. Tal
perspectiva manifestava uma forte esperança compartilhada por editores e colaboradores em
relação à possibilidade de construção de um “futuro democrático” em Cuba. Mas essa
expectativa estava claramente direcionada ao futuro, dentro de uma “política póscastrista”,
que visava “articular alternativas para um futuro na ilha após o fim do governo de Fidel Castro,
garantindo assim uma transição pacífica.” Como destaca Vilma L. da Fonseca (2006, p.274),
tal postura se difere fundamentalmente do “anticastrismo”, que defende a derrubada do líder
Fidel Castro.
Mais do que o distanciamento da lógica “anticastrista” encontramos nas páginas de
Encuentro uma crítica explícita a essa posição. No artigo já mencionado, “A transição política
em Cuba”, Jorge Domínguez acusou a postura de “alguns dirigentes da direita política cubana
em Miami” – que apoiavam o endurecimento do embargo estadunidense a Cuba como forma
de forçar a queda do regime castrista – como parte de um jogo político que descreveu nos
seguintes termos:
Para aqueles que se dedicam profissionalmente a fazer política de oposição ao governo
de Cuba nos Estados Unidos, é necessário insistir [...] que em Cuba não há mudanças
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políticas; [pois] se houver, poderia se esperar uma mudança da política dos Estados
Unidos em relação a Cuba. O poder político desse exílio de matiz direitista se defende
melhor se é mantida uma imagem imutável (ainda que já falsa) do sistema político
cubano (ECC, n. 1, v. 1, 1996, p.5).

O autor associou implicitamente tal postura aos interesses financeiros dos grandes
empresários cubanos exilados em Miami e destacou que “se Cuba encontrase
economicamente de joelhos, Miami se manifesta triunfal”. Por fim, criticou a ação do exílio
direitista como uma política que não ajudaria em nada a busca por uma “mudança profunda em
Cuba.” (ECC, n. 1, v. 1, 1996, p.1112).
A posição de Domínguez expressava uma perspectiva que era comum aos editores e
colaboradores da revista, a de que uma verdadeira mudança na Ilha deveria ser construída
incondicionalmente por meios democráticos. No próprio editorial do primeiro número da
publicação, intitulado de “Apresentação”, o diretor Jesús Díaz afirmou que Encuentro estaria
aberta a diferentes pontos de vista e inclusive a polêmicas, mas fez questão de afirmar que “a
revista não publicar[ia] ataques pessoais nem chamados à violência”. Dessa forma, Díaz
demarcava a posição de distanciamento de Encuentro tanto em relação à lógica que guiava
outras publicações de cunho intelectual, que eram produzidas por partidários da política “anti
castrista”, quanto em relação a uma postura mais agressiva que caracterizava boa parte do
exílio cubano e englobava inclusive grupos de extremadireita que financiavam atos terroristas
contra o governo da Ilha (ECC, n. 1, v. 1, 1996, p.3).
De uma forma geral, um tom conciliatório perpassou o discurso da edição inicial de
Encuentro. Apesar de incentivar o debate e a polêmica, pretendendo representar uma espécie
de microcosmo da diversidade de posicionamentos existente entre os cubanos, o objetivo
fundamental do projeto editorial da revista era destacar a possibilidade de unidade entre todos
os cubanos, independente de sua localização geográfica, através do compartilhar de uma
cultura comum.
Em um pequeno texto de abertura, que dava sequência ao editorial, intitulado “A cultura
nacional é um lugar de encontro”, podemos encontrar uma explicação bastante clara a respeito
do lugar conferido à cultura no âmbito da publicação e das relações estabelecidas entre cultura
e política pelos produtores de Encuentro. Nas palavras de Gastón Baquero, que assinou o
texto, “a cultura é em si mesma um lugar de encontro” e os cubanos são “protagonistas de uma
cultura cuja identidade está situada mais além das diversidades geográfica e das ideias e tarefas
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de seus componentes humanos.” O autor definiu de seguinte maneira a posição e os objetivos
da revista:
Nós que fazemos esta revista queremos simplesmente oferecer um ponto a mais de
encontro aos criadores e protagonistas da cultura [cubana] e aos amigos dela. [...]
Nossa aspiração é abrir um espaço, por mais modesto e simples que possa ser, frente à
urgente necessidade de deslocalizar as manifestações e a difusão de uma cultura viva
que por si mesma sempre soube situarse acima de bandeiras políticas e sectarismos
estéticos e éticos de qualquer tipo (ECC, n. 1, v. 1, 1996, p.4)

A “cultura cubana” foi erigida, então, a “uma das principais esperanças da nação”, pois,
na perspectiva dos produtores da revista, a existência de uma identidade cultural comum
apontava para a possibilidade de uma futura sociedade democrática. A partir desse vínculo
sutil estabelecido entre cultura e política a ideia da “cultura como lugar de encontro” se
apresentou como o grande fio condutor da revista.
Idealizada partir do exílio como um intento de minimizar o distanciamento geográfico e
fortalecer os laços de identificação com a nação de origem, Encuentro de la cultura cubana
procurou se firmar como um espaço de sociabilidade intelectual, de discussão e livre debate
sobre o presente e o futuro de Cuba. Na visão de seus editores e colaboradores Cuba já estaria
se orientando na direção de uma nova sociedade “democrática e plural”, ainda que trilhando
um longo e tortuoso caminho.
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As literaturas das vanguardas ou a literatura na era das catástrofes
Anderson BORGES*
A literatura produzida a partir do século XX, sobretudo a vanguardista, por muito tempo
enfrentou oposições em sua recepção crítica. Vários representantes das mais diversas escolas
críticas compõem esse quadro. Desde a fenomenologia de Roman Ingarden, a qual já não via
com bons olhos aquela literatura cuja marca fundamental era uma incompreensibilidade
programática, até nomes que integram a crítica marxista ponderam sobre a problemática
estética radicalizada pelas vanguardas. Dentre os críticos que rechaçam arte avantgarde,
Georg Lukács é um dos principais opositores. Para o pensador húngaro, o excessivo
subjetivismo da literatura vanguardista impede a relação com a realidade e, assim, não chama
atenção para a possibilidade, ou ainda, a necessidade da revolução do proletariado. Outros
pensadores compõem o cenário de debate, como Ernst Bloch e mais tarde Theodor W. Adorno,
que aponta incoerências na perspectiva do teórico húngaro e reconhece o valor revolucionário
da

linguagem

vanguardista

(embora

ele

mesmo,

aparentemente,

possuísse

certo

antivanguardismo).
As vanguardas pronunciaram novas formas de linguagem que rasuraram a chamada
técnica da ilusão proposta pela estética realista. Os intensos monólogos interiores de Marcel
Proust, o teor reflexivo na escrita de Thomas Mann, a virulenta objetividade de Franz Kafka, a
épica criptografia de James Joyce, dentre outros autores, marcam a extrema subjetividade da
literatura das primeiras décadas do século XX. Esses recursos se prolongaram desembocando
em “epopeias negativas”, empregando um termo cunhado por Adorno, que configuram a idéia
de realismo em seu negativo, vista em nomes como, por exemplo, o americano William
Faulkner.
A intensa querela em torno das vanguardas artísticas, constituída por diversos pontos de
vistas de importantes pensadores de língua alemã, se mostrou mais contundente na década de
1930. Dentre os nomes que compuseram esse cenário estavam Gotfried Benn, conhecido por
seu comprometimento com o partido nacional socialista, Ernst Bloch e Georg Lukács, e,
também, Walter Benjamin. Alguns anos mais tarde, a discussão seria retomada por Lukács e
Adorno no final dos anos 1950, enfatizando a oposição realismovanguarda.
* Mestre em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Graduando em Filosofia. Contato: borgesanderson@yahoo.com.
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Como colaborador da revista Die Linkskurve (A curva esquerda) e membro da Bundes
proletarischrevolutionärer Schrifsteller (Liga dos Escritores ProletáriosRevolucionários),
Lukács publica em 1932, dentre outros ensaios, “Os romances de Wille Bredel”, “Tendência
ou partidarismo” e “Reportagem ou configuração” criticando, de um lado, o método criativo
empregado pelos vanguardistas, sobretudo a técnica da montagem, e do outro, a
instrumentalização da arte, contraposta à autonomia do estético e manifestando, além disso,
sua predileção por autores clássicos do século XIX, que mais tarde viria a ser o chamado
“realismo crítico” (MACHADO, 1998, p.21-26).
No debate em torno das vanguardas, mormente considerando o expressionismo,
expoentes da esquerda no âmbito alemão possuem posições distintas. Lukács entende a
montagem como mera expressão da irracionalidade vanguardista. Considerando o
“antiburguesismo abstrato” dos expressionistas que precisamente porque, em sua perspectiva,
“separa tanto a crítica da burguesia do conhecimento econômico do sistema capitalista quanto
da vinculação à luta pela emancipação do proletariado” pode, embora estabeleça uma crítica à
direita, desembocar em seu oposto: o fascismo (LUKÁCS apud MACHADO, 1998, p.34-35).
O argumento lukácsiano segue a impressão falsa transmitida por Gottfried Benn, segundo a
qual a atmosfera cultural de Weimar estava imersa num irracionalismo de direita. Na realidade,
as vanguardas, com exceção do futurismo italiano que possuía certas afinidades ideológicas
com o fascismo, não foram utilizadas pela propaganda política.
Em 1957, Lukács publica o livro Realismo crítico hoje, com o objetivo de esclarecer a
vitalidade da crítica marxista no âmbito dos estudos literários. O teórico húngaro foi
considerado até mesmo “revisionista”, tanto no âmbito crítico por certas perspectivas
defendidas na obra, quanto no político, por ter participado da rebelião antistalinista húngara
de 1956 durante o regime de Imre Nagy. A revolta não foi bem sucedida e quando as tropas
soviéticas reassumiram o poder seus livros foram banidos das prateleiras de alguns países do
mundo socialista.1 Essa situação vigorou até o ano de 1967 quando Lukács retornou ao Partido
Comunista Húngaro. Em decorrência disso, diferente das demais obras do autor, esse livro foi
publicado primeiramente em italiano em 1957. No ano seguinte o livro foi editado em língua

1 O(A) leitor(a) encontrará mais informações a esse respeito, bem como um comentário geral acerca da obra Realismo
crítico hoje na consistente introdução feita por Coutinho (1969).
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alemã com o título Contra o realismo mal compreendido (Wider den missverstandenen
Realismus).
Para o teórico, tratavase de um trabalho crítico que combatesse a maior ameaça ao
marxismo: o dogmatismo característico da época em questão (cujo eco perdurou anos, e que
talvez possa ser encontrado ainda hoje). Sua argumentação, como nos textos da década de
1930, se opõe aos vanguardistas, exaltando o realismo (não o realismo socialista ou engajado,
mas o crítico), tomando a figura de Thomas Mann como o principal representante dessa
estética no século XX, embora ele reconsidere sua opinião em relação a Brecht, Kafka e
Proust, reconhecendo neles certo valor. No entanto, as diferenças entre o jovem e o velho
Lukács, a afirmação de que os artistas das vanguardas e Martin Heidegger possuem
concepções semelhantes e são igualmente decadentes e, por último, a desconsideração do
papel da literatura modernista foram alvo de intensas críticas, como ilustra o paradigmático
exemplo de Adorno em seu ensaio “Reconciliação extorquida: sobre o Realismo crítico hoje de
Georg Lukács”.
Lukács ao investigar um aspecto fundamental da relação artesociedade asseverando
como a literatura pode negligenciar ou criticar o sistema opressor em que o homem está
inserido, desconsidera a literatura que não se adéqua ao formato de realismo crítico. Em
oposição à idéia de que a arte deve representar a realidade empírica, para Adorno a arte não se
comunica com a sociedade, mas configura antes uma resistência a ela. Sua teoria estética
justifica como a forma se revela como uma insurreição ao processo de coisificação do ser
humano no sistema capitalista. As diferenças entre os dois críticos ficam patentes
primeiramente nos exemplos literários que eles elegem para argumentarem. O primeiro toma o
modelo realista de Thomas Mann (que embora faça uso de elementos das vanguardas, para
Lukács ele manifesta o chamado realismo crítico), já o segundo elege, dentre outros, Samuel
Beckett, cuja obra pronuncia “o juízo histórico” sobre as categorias de trágico e cômico
(ADORNO. 1982, p.374),2 tomando em conta que o teatro beckettiano não pode ser definido
nem como trágico, nem como cômico e ainda menos como trágicocômico. Afastandose da
idéia de comunicar alguma coisa com o espectador, o riso em peças como Esperando Godot
faz desaparecer a vontade de rir no espectador.
2 Peter Bürger critica a redução que Adorno faz em sua Teoria estética do conjunto de obras importantes do século XX a
umas poucas (Proust, Kafka, Joyce e Beckett na literatura e a Escola de Schönberg na música).
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Na perspectiva lukácsiana, os vanguardistas caracterizam o homem como um ser
solitário, ou utilizando suas palavras, “ontologicamente independente” e, quando por ventura
se relaciona com outros, tal relação se dá de forma subsidiária. Diferentemente da solidão que
pode ser representada no realismo, para os pensadores (Lukács cita Heidegger como exemplo)
e os escritores decadentes – epíteto que acompanha os autores vanguardistas, na argumentação
lukácsiana –, ela configura uma “condição humana”. Para o crítico húngaro, tal concepção de
mundo impede o conhecimento da origem e do destino da existência humana. Seguindo sua
perspectiva, para o homem, sob a perspectiva heideggeriana, 3 bem como, para os artistas da
avantgarde que assim o concebem, não há nada antes e depois de sua vida. Nesse sentido,
citando o autor, “o mais alto grau de mobilidade possível (...) é simplesmente a ‘descoberta’
daquilo que a essência do homem sempre foi em si – por conseqüência, um movimento do
sujeito que conhece, e não da realidade efetiva conhecida pelo sujeito” (LUKÁCS, 1969,
p.39).
Em outras palavras, a subjetivação característica da estética vanguardista, uma
radicalização da linguagem que expressa a perda da função representativa bem como a
despersonalização – os princípios da obscuridade, de que fala Hugo Friedrich em sua
Estrutura da lírica moderna, aparentemente aparecem na prosa – realça enfaticamente o
sujeito. Para Lukács, ao destacar o sujeito essa representação adotada pelas vanguardas
termina deixando de lado a relação do homem com o mundo, ao passo que a literatura realista
manifesta o mundo como uma “realidade unificada”. Assim, continua o teórico, o realismo
mais contemporâneo oferece algum espaço à decomposição de certos elementos, com o fim de
caracterizar melhor o presente, os vanguardistas apontam para o lado oposto, isto é, para a
“dissolução do mundo e, portanto, do próprio homem” (LUKÁCS, 1969, p.66).
Continuando as acusações às vanguardas, Lukács recorre à categoria de possibilidade, a
partir do pensamento de Hegel. Tratase da ideia de possibilidade abstrata e de possibilidade
concreta. O fato de que a possibilidade abstrata, matizada pela subjetividade – isenta de
interações objetivas com os outros e, portanto, distante do caráter históricosocial –, está
frequentemente presente na literatura das vanguardas recebe críticas na argumentação
lukácsiana. A escrita da “literatura decadente”, conservando o vocabulário por ele empregado,
3 O esquecimento do outro na filosofia heideggeriana, cuja base é necessariamente ontológica, encontra uma forte crítica
no pensamento de Emmanuel Lévinas, por exemplo.
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muitas vezes supõe o indivíduo solitário e impossibilita o discernimento do concreto e do
abstrato, por exaltar a subjetividade. Desse modo, as possibilidades não alçam o caminho para
se revelarem realidades concretas.
A impossibilidade de distinguir concreto e abstrato, isto é, a redução do mundo interior
do homem à subjetividade abstrata tem como efeito a “dissolução da personalidade”
correspondente a um “corte radical entre literatura e mundo” 4, presente na perspectiva de
alguns contemporâneos, como T.S. Eliot, mencionado por Lukács, e, se poderia acrescentar,
com uma curiosa semelhança a esse poeta inglês, o caso de Fernando Pessoa. A denúncia de
Lukács está, portanto, no ontologismo, que por sua vez é associado ao pensamento filosófico
de Heidegger. Para ele, há, assim, uma desconstrução ontológica compartilhada por esses
autores.
No entanto, propõe Adorno, o pensador húngaro interpreta erroneamente os momentos
da arte modernista como “accidentia, adições contingentes a um sujeito inflado, ao invés de
reconhecer a função objetiva delas na substância estética” (ADORNO, 1991, p.218). Além
disso, a visão adorniana aponta outro problema no pensamento lukácsiano: a aplicação de
categorias que se referem à relação entre consciência e realidade em suas considerações sobre
a arte. Ao exaltar a literatura que reproduz o “retrato de uma situação verdadeira”, Lukács
argumenta como se desconsiderasse o caráter ilusório da arte, isto é, como se esquecesse que o
conteúdo das obras de arte não é “real” no mesmo sentido que a realidade social (ADORNO,
1991, p.224).
No texto “Arte salutar ou enferma?” (“Gesunde oder kranke Kunst?”), Lukács
estabelece a oposição proposta no título considerando aspectos históricos e sociais, apontando
a “arte saudável” aquela capaz de ressaltar a autoconsciência histórica do homem. A
diferenciação da “arte salutar” da considerada “enferma” se estabelece pela forma. No ponto
de vista lukácsiano, enquanto uma revela harmonia entre o conteúdo social e racional presente
em sua forma e possibilita, dessa maneira, refletir sobre a verdade dos relacionamentos
humanos – “uma expressão da essência fundamental deles” – a “arte enferma” caracterizase
4 Já no ensaio contra o expressionismo, “‘Grösse und Verfall’ des Expressionismus” (“Grandeza e decadência do
expressionismo”) publicado na revista russa Internationale Literatur (Literatura internacional) no princípio da década
de 1930, Lukács apontava que a “distorção abstrata” do “antiburguesismo” feita pelo expressionismo separava sua
crítica à burguesia do conhecimento econômico do sistema capitalista e de seus princípios sociais. Por esse motivo, para
ele a estética expressionista acabava servindo como preparação ideológica ao seu oposto: o fascismo (LUKÁCS, 1969,
p.44).
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pela anormalidade que leva à dissolução das formas e pela substituição da realidade pelo
psicologismo, por um “amontoado de associações indisciplinadas” (LUKÁCS, 2005, p.104105).
A esse respeito Adorno, prosseguindo em suas investidas, critica o “tratamento
perspectivista” e carente de uma instrumentalização dialética que Lukács empreende,
ressaltando que a dicotomia entre burguesia emergente e aquela em decadência, por ele
proposta ao contrapor os “clássicos” do século XIX (representantes da cultura burguesa
ascendente como Gottfried Keller) às vanguardas históricas, é nãodialética porque “deriva
suas normas da consciência burguesa que não se manteve a par com seu próprio
desenvolvimento” (ADORNO, 1991, p.221). Para Adorno, apesar de afirmar “pensar em
termos radicalmente históricos”, Lukács desconsidera o fato de que a solidão característica da
sociedade individualista é mediada pela história, como evidencia Baudelaire (ADORNO, 1991,
p.223). Na poética baudelairiana, como demonstra Benjamin, a solidão humana não é algo
abstrato, mas social. As transformações na vida citadina anunciam um processo de acirramento
do capitalismo que conduz o homem à chamada “vivência de choques”.
A radicalização dessa era levou o homem ao desesperado testemunho das calamidades
que a história revelaria. “Já é inteiramente impossível que a aparência chegue a ser um
testemunho válido da essência” (ADORNO, 1983, p.179). Essa afirmação escrita por Adorno
em um ensaio de 1938 acentua o papel desempenhado pela linguagem artística. A realidade,
tomando o século XX caracterizado pela catástrofe e pelo sofrimento, na argumentação
adorniana somente poderia ser apresentada numa forma despida da ilusão da aparência, do
ingênuo desiderato de revelar as coisas mimeticamente. Em outras palavras, se para Lukács a
impossível relação entre literatura e mundo revelam o problema da arte dos vanguardistas, isto
é, a alienação que relega a realidade ao esquecimento, para Adorno, aí está o triunfo daquela
arte. É justamente através da linguagem, ou seja, da apresentação que se dá o combate à noção
de apreensão da realidade tal qual ela se mostra, ou ainda, “o colapso da visão clássico
iluminista do saber e da verdade” (SELIGMANN-SILVA, 2009, p.137).
Do ponto de vista adorniano a arte é “portavoz da natureza oprimida” (ADORNO,
1982, p.275). Adorno, em certa medida, continua a constatação benjaminiana de que um
documento de cultura é sinônimo de um documento de barbárie. O século XX se constituiu de
vários episódios lastimosos que trouxeram ao homem o imperativo de considerar mais que
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nunca a relação entre arte e realidade. Nesse contexto, Walter Benjamin e Theodor Adorno
oferecem uma reflexão capaz de responder à necessidade de novos modelos de se pensar a arte
revelando a relação estreita entre estética e crítica. Numa era de catástrofes como a nossa,
compreendese o questionamento adorniano: “Mas que seria a arte enquanto historiografia se
ela se desembaraçasse da memória do sofrimento acumulado?” (ADORNO, 1982, p.291).
Retomando Lukács, sua crítica ao vanguardismo, conforme ele afirma, não recai sobre a
representação do mórbido como temática da arte. A reviravolta de valores é o que configura a
decadência de que fala. A “reavaliação de valores” iniciada por Nietzsche, argumenta o
pensador, deu origem a uma série de mudanças e relativizações no âmbito das criações
artísticas, provocando finalmente uma estandardização da perda das bases morais e intelectuais
na arte (LUKÁCS, 2005, p.107). Essa afirmação de que as vanguardas se caracterizam pelo
espírito decadente, uma constante no pensamento lukácsiano em relação às vanguardas, é outro
elemento condenado por Adorno. Com razão, o pensador frankfurtiano declara com acidez que
a crítica presente em Realismo crítico hoje é “dogmática” por agrupar personalidades
completamente distintas, como Proust, Kafka, Joyce, Beckett, Benn, Jünger, Heidegger e como
teóricos Benjamin e o próprio Adorno, sob a alcunha de decadentes e vanguardistas
(ADORNO. 1991, p.221)5.
Além disso, contrapondo a afirmação lukácsiana de que a literatura contemporânea se
abriga na solidão, Adorno propõe que nas obras da vanguarda, num movimento dialético, a
solidão (o que Lukács quase reconhece como uma consequência da negatividade social da
“reificação universal”) se volta para “sua própria negação, (...) a consciência solitária se revela
na obra literária como a recôndita consciência de todos os seres humanos” (ADORNO, 1991,
p.230). Na perspectiva adorniana, Lukács confunde a matéria de obras literárias, isto é, o que
elas comunicam, com a objetividade artística. Desconsiderando estratégias como a ironia, o
esteta húngaro profere uma “catequização” semelhante ao realismo socialista, por ele criticado,
conforme acentua Adorno.
O ponto chave para estabelecer as oposições entre realismo e antirealismo na
perspectiva lukácsiana (a estética anunciada pelas expressões da avantgarde, conservando os
termos empregados pelo autor) é o modo como a literatura representa a realidade, ou ainda, as
5 É importante notar que já no texto “Grande Hotel ‘Abismo’”, publicado imediatamente após a ascensão de Hitler ao
poder, Lukács relaciona o expressionismo ao fascismo. Uma análise a respeito desse texto pode ser encontrada em
Machado (1982).
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questões de seu tempo e como a leitura pode acrescentar algo à experiência de vida do(a)
leitor(a) (lembrando em certa medida um ponto de vista da estética da recepção conforme
apresentado anteriormente). Para o esteta húngaro, de um lado uma obra realista oferece a
descrição ou a possibilidade da ação do homem na transformação da realidade; na direção
oposta, as vanguardas ressaltam o caminho inverso, de modo que o “irracionalismo” ali
apresentado pode manifestar a alienação do homem. A imagem negativa do homem em crise,
impotente, que não consegue se transformar num sentido positivo, simplesmente não se
coaduna com a crença no homem revolucionário. Por isso, a esquerda políticopartidária não
poupou a vanguarda com críticas, como evidencia a extensa discussão em torno do
expressionismo, nos anos 1930, que contou com, além de Lukács, Ernst Bloch, Hans Eisler,
Bertold Brecht, Gottfried Benn, dentre outros.
Adorno, por sua vez, ao propor que a arte, embora necessariamente apresente uma
ideologia, deve ser autônoma (lembrando sua tão comentada crítica à indústria cultural,
seguida da afirmação de que a arte possui uma lógica própria, que escapa ao sistema de trocas
empregado na sociedade; conservando também uma distância em relação a qualquer
disseminação de ideias como o realismo socialista o faz), considera que “ela critica a sociedade
pela sua simples existência” (ADORNO. 1982, p.253)6. Embora a arte seja mediada pela
realidade em formas diversas, ela mantém uma relação antitética com o status quo (ADORNO,
1991, p.224). Retomando sua perspectiva no ensaio em que critica Lukács, para ele a arte
representa um “conhecimento negativo da realidade”. Ela é “a antítese social da sociedade”
(ADORNO, 1982, p.19), afirma o pensador em sua Teoria estética.
Cumprindo uma agenda declaradamente partidária, Georg Lukács valoriza apenas a
literatura que se filia ao modelo mimético da realidade e desconsidera o efeito estético
provocado já pela existência das obras de arte das vanguardas, cujo dinamismo da linguagem
convida o espectador à reflexão alcançada de forma diferente daquela a que até então estava
acostumado. Na era das catástrofes, a forma artística também é atingida pelo bombardeio das
perdas e da desilusão provocada pelo uso cego e desenfreado da técnica7. Nesse contexto, o
6 A perspectiva de Adorno também recebe vários questionamentos. Vários críticos discutem alguns problemas em sua
teorização como a “redução da arte a um denominador negativo”, a desconsideração da possibilidade da arte comunicar
e a redução de obras consideradas importantes no século XX (Proust, Kafka, Joyce e Beckett) que Adorno propõe em
sua teoria estética, conforme comenta Peter Bürger em seu artigo “O antivanguardismo de Adorno” (indicado nas
Referências).
7 A esse respeito, analiso a crítica feita por Walter Benjamin em Rua de mão única no segundo capítulo de minha
dissertação, cujo título é Alegoria redimida em Walter Benjamin. Além disso, apresento, de forma mais consistente, o
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expectador, o leitor e o público são convocados a participar de forma ainda mais contundente
do trabalho de decifrar a arte, ou ainda, as artes numa pluralidade que se conjuga ao leitor.

debate entre Georg Lukács e Theodor Adorno.
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História da língua, história do povo: um olhar sobre a comunidade surda brasileira
Renato Messias Ferreira CALIXTO*
Jerônimo COURA SOBRINHO**
Débora Eliza Ferreira CALIXTO***
Uma breve introdução
Na sociedade em que vivemos não é incomum, ao perguntarmos a uma pessoa ouvinte 1
acerca da surdez e da pessoa surda, ouvirmos respostas que restringem esse fenômeno e esse
sujeito à condição da ausência da audição. Na verdade, a resposta que predomina e que resume
a crença e as certezas que são difundidas pelo senso comum é aquela que define o sujeito surdo
como uma pessoa como nós, ouvintes, mas que não ouve e que lê os lábios para se comunicar.
Contudo, o que mais impressiona em toda essa história é a sintetização sumária que a maioria
da população está disposta a assumir para tentar descrever o outro, surdo, elencando seus
predicados, definindo suas necessidades, planejando seu futuro, sem, ao menos, na maior parte
das vezes, ouvir esse outro, falar com ele em sua língua.
Diferentemente do que postula o senso comum, pessoas surdas não são, apenas, pessoas
que não ouvem. São cidadãos como os ouvintes, com a diferença de verem, recorrentemente,
sua cidadania ser ameaçada no momento em que sua língua não é reconhecida e valorizada na
e pela sociedade. Nessa medida, a história da comunidade surda brasileira exige o
debruçamento sobre a língua dessa comunidade e dos sujeitos que a compõe. A história dos
surdos no Brasil, bem como em outros países, está atrelada à história de sua língua materna, a
qual possibilita a esses sujeitos e sua comunidade desenvolverem sua cultura, sua identidade,
sua memória e sua história pessoal e coletiva.

* Mestrando em Estudos de Linguagens pelo CEFETMG. Professor Bilíngue Libras e Língua Portuguesa Brasileira para
alunos Surdos. Intérprete de Língua de Sinais Brasileira. Membro do grupo de estudos INFORTEC – Informática,
Linguagens e Tecnologia/CEFETMG. Contato: renatoletras@hotmail.com.
** Doutor em Estudos Linguísticos pelo PosLin / UFMG. Professor do CEFET-MG. Líder do grupo de estudos
INFORTEC – Informática, Linguagens e Tecnologia/CEFET-MG. Contato: jeronimo@dppg.cefetmg.br.
*** Graduanda em História pela PUC Minas. Professora do Centro Marista de Educação e Cidadania – CEMEC. Contato:
calixto.debora@yahoo.com.br.
1 Termo comumente utilizado para designar uma pessoa que não é surda e/ou não possui deficiência auditiva.
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Sobre a língua de sinais
Contrário ao modo como muitos definem a surdez
– isto é, como um impedimento auditivo –
pessoas surdas definemse em termos
culturais e linguísticos.
Wrigley

A Língua de Sinais Brasileira2, Libras, é a língua materna das pessoas surdas brasileiras,
aquelas que têm, desde mais tenra idade, acesso a essa modalidade de língua. Diferentemente
dos brasileiros ouvintes que se comunicam através da Língua Portuguesa Brasileira, LPB,
língua cuja modalidade é oral auditiva, os surdos brasileiros comunicamse através da Libras,
uma língua de modalidade vísuoespacial. Por mais que pessoas surdas existam desde tempos
imemoriais, há apenas dez anos, no Brasil, sua língua foi reconhecida oficialmente pelo Estado
Brasileiro. Na ocasião da sanção da Lei de número 10.436, lei que reconhece a Língua de
Sinais Brasileira como língua legítima das pessoas surdas no Brasil, a comunidade surda
brasileira deparouse com a concretização de um desejo manifestado ao longo de muitas
décadas, pelos próprios sujeitos surdos, através de uma perene luta no que se refere ao
reconhecimento da especificidade linguística dessa comunidade. Em síntese, a Lei de número
10.436, sancionada no dia 24 de abril de 2002, esclarece:
Entendese como Língua Brasileira de Sinais  Libras a forma de comunicação e
expressão, em que o sistema linguístico de natureza visualmotora, com estrutura
gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de idéias e fatos,
oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil” (BRASIL, 2002).

Diferentemente de outrora, quando se pensava que as línguas de sinais não passavam de
gestos, mímica e pantomima aleatoriamente produzidas por aqueles “indivíduos”, hoje, sabese
que é partir dessa modalidade de língua que pessoas surdas têm condições de se desenvolver
cognitivamente, intelectualmente, socialmente e culturalmente. Para Ronice Müller de
Quadros, principal especialista nos estudos linguísticos acerca da Libras no Brasil, em sua obra
Educação de Surdos: a aquisição da linguagem,
A voz dos surdos são as mãos e os corpos que pensam, sonham e expressam. As
línguas de sinais envolvem movimentos que podem parecer sem sentido para muitos,
mas que significam a possibilidade de organizar idéias, estruturar o pensamento e
2 A Lei de número 10.436 denomina a língua de sinais utilizada no Brasil como Língua Brasileira de Sinais  Libras.
Entretanto, estudiosos da Linguística referemse a Libras, como Língua de Sinais Brasileira. Nesse trabalho fizemos a
escolha pela nomenclatura Língua de Sinais Brasileira, conforme os mais recentes estudos linguísticos acerca dessa
língua.
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manifestar o significado da vida para os surdos. Pensar sobre a surdez requer penetrar
no ‘mundo dos surdos’ e ‘ouvir’ as mãos que nos dizem o que fazer para tornar
possível o contato entre os mundos envolvidos (QUADROS, 1997, p.119).

Isto posto, percebemos o quão importante a língua de sinais é para a comunidade surda,
pois é ela, a língua de sinais, que possibilita o processo de humanização de um indivíduo
surdo, conferindolhe condições de alçar o lugar de sujeito perante a uma sociedade
majoritariamente ouvinte, a qual utiliza uma língua de modalidade distinta da sua e a qual
configurase, ainda, uma barreira comunicacional para esse sujeito no acesso às diversas
informações a que os cidadãos estão expostos. Assim, a língua mostrase como instrumento
cuja condição é sine qua non para o registro da memória e da história das pessoas e da
comunidade surda, pois, de acordo com a historiadora Lucilia de Almeida Neves Delgado, em
sua obra História oral: memória, tempo, identidades, "a memória histórica tem a função social
de suporte de identidades coletivas", memória essa que o sujeito surdo terá caso tenha acesso
pleno ao uso, bem como às informações através de sua e sua língua materna.
História, Cultura e Identidade
Jeito surdo de ser, de perceber, de sentir,
de vivenciar, de comunicar, de transformar
o mundo de modo a tornálo habitável
Gladis Perlin3

Quando pensamos os fenômenos linguagem e língua à luz da assertiva Roseana, em sua
obra Grande Sertão: Veredas, na qual o autor exprime que a “Linguagem e a vida são uma
coisa só”, consideramos a linguagem e, consecutivamente a língua, como faculdades
indispensáveis para a formação e instauração da condição humana e de sujeito em um
indivíduo. O homem é um sujeito de linguagem e sua relação com o mundo que o cerca, bem
como consigo mesmo, depende desses fenômenos, que, por sua vez, lhe possibilita
desenvolver identidade. Para Delgado,
O homem é um ser permanentemente em busca de si mesmo, de suas referências, de
seus laços identificadores. A identidade, além de seus aspectos estritamente
individuais, apresenta dimensão coletiva, que se refere à integração do homem como
sujeito do processo de construção da História. A História, conquanto processo, é
compartilhamento de experiências, mesmo que inúmeras vezes sob forma de conflitos.
A Memória, por sua vez, como um dos fatores presentes no resgate da história
compartilhada, é esteio para o autoreconhecimento” (DELGADO, 2006, p.51).

3 Surda, Psicóloga, Mestre em Psicologia Social.
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E é o direito à identidade e à cultura que move a comunidade surda brasileira e de tantos
outros países. Ao longo de anos, muito antes do reconhecimento da Libras, pelo governo
brasileiro, os surdos já se organizavam socialmente em busca da valorização e manutenção das
especificidades históricas, culturais e identitárias de seu povo, organizandose politicamente
em prol do direito ao uso da língua de sinais e combatendo a pressão social que negavalhe o
direito de ser Surdo e não deficiente auditivo, perspectivas de existência e condição de ser
sujeito no mundo bastante díspares, haja vista que uma pautase no conceito da alteridade, por
conseguinte sócioantropológica e a outra na falta, respectivamente, clínica. A afirmação da
cultura surda, orientada pelos próprios sujeitos surdos, busca a elucidação de imbróglios
conceituais que insistem em desqualificar a condição humana de ser Surdo aquela que
reivindica uma lugar social que desconstrua o paradigma clínico da “deficiência”, o paradigma
da “condição da falta”; o paradigma da excelência da língua oralauditiva versus a
incompletude da língua de sinais, de cunho vísuoespacial; o paradigma do “romantismo” em
torno da inclusão; o paradigma do etnocentrismo antropológico cultural, identitário e sócio
histórico ouvintista versus a condição de alteridade de poder se autoreconhecer Surdo.
McClery esclarece:
quando o surdo diz, “Eu tenho orgulho de ser surdo” ele choca e confunde o ouvinte.
O ouvinte não gosta de ouvir isso, porque começa a colocar em questão a certeza que
o ouvinte tem sobre o mundo. Ele não pode mais achar que o surdo é um “coitado”,
porque um coitado não tem orgulho de si mesmo. O ouvinte fica com medo. O mundo
do ouvinte fica menos seguro, mais complexo. O ouvinte não tem explicação para o
orgulho de ser surdo. Como é possível uma pessoa ter orgulho de ser surdo? Para o
ouvinte é uma absurdo. É um paradoxo. [...]” (MCCLEARY apud STROBEL, 2008,
p.82).

Ainda, no que diz respeito à cultura dos surdos Skliar salienta:
Quando se trata de refletir sobre o fato de que nessa comunidade (de surdos) surgem –
ou podem surgir – processos culturais específicos, é comum a rejeição à idéia da
“cultura surda”, trazendo como argumento a concepção da cultura universal, a cultura
monolítica [...] A cultura surda não é uma imagem velada de uma hipotética cultura
ouvinte. Não é o seu revés. Não é uma cultura patológica (SKLIAR, 1998, p.28).

A surdez e os laços sociais que as pessoas surdas estabelecem entre si faz emergir um
discurso surdo que alicerçase na linguagem e língua utilizada por esses sujeitos, um discurso
orientado pelas experiências sociais que essa parcela da sociedade viveu ao longo de décadas
na sua relação com uma sociedade prioritariamente auditiva e que há muito não fez ouvir os
anseios dessa população. Tendo como premissa que a linguagem e a vida são uma coisa só,
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como Guimarães Rosa demonstra em Grande Sertão: Veredas, a surdez faz com as pessoas
surdas vivam outras experiências de linguagem e de ser sujeito no mundo que os ouvintes
desconhecem, tal como os surdos desconhecem a experiência de ser ouvinte. Imaginários
sociais distintos, crenças, valores, práticas sociais, rituais, memórias e histórias díspares
daquelas que os ouvintes estabeleceram como cultura de seu povo. Ser surdo é ter que viver
em meio a uma sociedade maior, conviver com a alteridade e tentar, a todo instante, esclarecer,
justificar, desculparse e lutar para a perpetuação e não esquecimento das especificidades que o
fazem ser sujeito e que garantem a ele, ao surdo, um lugar de existência humana.
A história da comunidade surda é a história das lutas que esse povo empreitou ao longo
de décadas na busca do reconhecimento e valorização da sua língua, pois é na língua que o
surdo enxerga as possibilidades de que seu lugar, legítimo, de sujeito de direito seja
contemplado socialmente. Através da língua de sinais a interação ocorre e nela a oportunidade
do diálogo pelo qual se espera que as diferenças sejam entendidas e respeitadas.
A luta do surdo é aquela que espera na legislação a chance de que políticas acerca da
língua dêem conta da lacuna que o separa da condição plena de cidadania e a qual é
unicamente de cunho linguístico. A luta do surdo encontra lugar na ausência de amparo legal
que o assegure o direito de falar uma língua que não a da maioria da população e de viver uma
vida na alteridade. Alteridade essa linguística, cultural e identitária, a qual é imprescindível
para que as pessoas surdas possam estabelecer um elo com a história passada e com a memória
do grupo ao qual pertencem.
Breves considerações
O nosso lugar é hoje um lugar multicultural, um
lugar que exerce constante suspeição contra
supostos universalismos totalizantes
Boaventura de Souza Santos

A história contada pelos surdos através de sua língua, através de suas associações,
entidades, escolas, movimentos, manifestações, enfim, através de sua cultura, elucida aos
ouvintes o quão a língua de sinais mostrase importante na vida desses sujeitos. Nessa medida,
contar a história dos surdos, na atualidade, ainda, é contar os percalços e vicissitudes pelos
quais passaram os membros dessa minoria linguística.
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Contudo, felizmente, algumas mudanças positivas e favoráveis à especificidade da
surdez emergiram nos últimos anos, a fim de incluir, com maior qualidade, essa população à
sociedade. De acordo com LouisJean Calvet, linguista francês e grande especialista em
políticas linguísticas, em relação às minorias linguísticas,
O fato de não falar a língua do Estado priva o cidadão de inúmeras possibilidades
sociais, e consideramos que todo cidadão tem direito à língua do Estado, isto é, que
ele tem direito à educação, à alfabetização e etc. Mas o princípio de defesa das
minorias linguísticas faz com, paralelamente, todo cidadão tenha direito a sua língua
(CALVET, 2007, 85).

Isto posto, vemos que o direito à língua tem que ser um compromisso do Estado, seja
pelo fato de a língua ser um patrimônio imaterial de valor inestimável para seus falantes
maternos, bem como para a humanidade, seja pela iminente ameaça a que estão sujeitas
centenas, senão milhares de línguas mundo afora, incluídas as línguas de sinais.
Aliado aos argumentos acima mencionados, fazse importante salientar, também, que já
não mais é válida a alegação, outrora usada, que as línguas de sinais não estão no mesmo
patamar das línguas orais. Contrário a assertivas como essa, a ciência, em especial a linguística
e a antropologia, vêem, ao longo dos últimos quarenta anos, dedicando esforços em pesquisas
científicas que corroboram que as línguas de sinais são línguas naturais e que possuem uma
série de universais linguísticos que asseguram a condição de língua a essa manifestação tanto
no aspecto da linguagem como da língua.
Por fim, mas sem a intenção de esgotar a temática, lembrar, em consonância com
Boaventura de Souza Santos (2009, p.18) do lugar multicultural que nossa sociedade vive.
Para o sociólogo português, em uma de suas máximas teóricas acerca do imperativo
transcultural, "temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, temos o direito
de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza" assim, sob essa mesma perspectiva,
Skliar (2008, p.28), ao postular sobre a cultura surda, resultado da linguagem e língua
utilizados e vivenciados por esses sujeitos, afirma que não lhe parece possível, “compreender
ou aceitar o conceito de cultura surda senão através de uma leitura multicultural, ou seja, a
partir de um olhar de cada cultura em sua própria lógica, em sua própria historicidade, em seus
próprios processos e produções”.
Esperase, portanto, que a história do povo surdo possa ser contada, em um futuro
breve, não mais, apenas, restrita aos fatos e acontecimentos que se referem às lutas e
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vicissitudes pelas quais os membros da comunidade surda passaram, mas sim, por esses
momentos e também pelos pequenos e grandes ensinamentos que os homens e mulheres têm a
aprender com seus pares humanos, com culturas e formas de se apreender o mundo diferentes
daquelas cristalizadas pelo modo como vivemos e vemos o mundo. O desaparecimento de uma
língua tal como o seu negligenciamento muito tem a acarretar na formação do Homem e da
diversidade que o compõe, pois, diferentemente do que se acredita ou do que se desconhece,
pessoas surdas e suas línguas de sinais, mais que comporem o acervo de línguas existentes no
mundo possuem artefatos culturais linguageiros, sociais, artísticos e históricos que merecem
ser considerados e oportunizados ao conhecimento de mais surdos e, certamente, de mais
ouvintes.

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

89

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002. Acesso em 03 de fevereiro de 2012.
In: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm .
CALVET, JeanLouis. As políticas linguísticas. São Paulo: Parábola Editorial: IPOL, 2007.
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. História oral: memória, tempo, identidades. Belo
Horizonte: Autêntica, 2006.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de
sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
LANE, Harlan; HOFFMEISTER, Robert; BAHAN, Ben. A journey into the deafworld. San
Diego, Califórnia: DawSignPress, 1996.
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos a aquisição da linguagem. Porto Alegre:
Editora Artes Médicas Sul Ltda, 1997.
ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
SACKS, Oliver. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Direitos humanos: o desafio da interculturalidade. Revista
Direitos Humanos, 2, 1018, (2009),
SKLIAR, Carlos. Um olhar sobre o nosso olhar acerca da surdez e das diferenças. In: A surdez:
um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Editora Mediação, 1998.
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Ed. da UFSC,
2008

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

90

“Liberdade pura”, movimentos sociais e política no Livro VIII da República de Platão
Igor CARDOSO*
Luciano de Samósata, autor de diversas obras polêmicas, escritas no século II, tem no
currículo o tratado Como se deve escrever a história, um panfleto direcionado a Fílon, mas que
tem explícito objetivo de contraporse aos intelectuais que gravitavam sobre o poderio romano.
Grande parte desses intelectuais era formada por uma multidão de historiadores que tinha
interesse em bajular as vitórias de Roma, no contexto das guerras párticas. Com o intuito de
agradar uns e outros, eram escritas as histórias mais descabidas, como a de “alguém que, ferido
no dedão do pé, logo morreu”, ou como a de que, “com um só grito de Prisco, o general,
pereceram vinte e sete inimigos” (Hist. conscr. 20).1
Tratamse, como se vê, de críticas ao exagero, ao encômio e à mentira, adornos típicos
da poesia, mas não da história – assim Luciano buscava evidenciar a distinção entre as
intenções e regras próprias de cada gênero discursivo. Com efeito, ele diz: “na poesia há
liberdade pura (ἄκρατος ἐλευθερία) e uma única regra: o que parece ao poeta” (Hist. conscr.
8), enquanto “um só é o produto da história e sua finalidade: o útil – o que apenas a partir do
verdadeiro se alcança” (Hist. conscr. 9). Desse modo, Luciano constrói a diferença de ambos
os discursos a partir de como ele qualifica a liberdade: ela é pura para o poeta, mas, em
contrapartida, para o historiador, ela é temperada, pois cabe a ele fazer um relato útil, que
somente com a verdade é possível escrever uma história justa. A formulação de verdade em
Luciano parece, assim, estar estritamente ligada ao conceito de liberdade.
Mas o que se pode entender por “liberdade pura”, em Como se deve escrever a história?
Para tentar responder à pergunta, Jacyntho Brandão retornou aos textos clássicos, citados e
referidos frequentemente em toda a obra de Luciano, constatando que a expressão é bastante
rara. Ela é registrada apenas “em duas passagens de Plutarco, a propósito de um mesmo fato”
(BRANDÃO, 2009, p. 190), que a faz remeter à República de Platão. A passagem, presente no
Livro VIII, marca a transição da democracia para a tirania, quando
uma cidade democrática, sedenta de liberdade (ἐλευθερίας διψήσασα ), tem em seu
comando maus escanções (κακῶν οἰνοχόων) e, além do que se deve, se embriaga
com ela pura (ἀκράτου αὐτῆς μεθυσθῇ) para além do que convém, então põese a
* Graduando em História pela UFMG. Membro do GETHL. Contato: igorbcardoso@gmail.com
1 Hist. Conscr. referese a Como se deve escrever a História de Luciano de Samósata. Todas as referências a esta obra no
presente texto seguirão o modelo sugerido pela Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC).
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castigar os chefes, a não ser que eles sejam extremamente dóceis e lhe proporcionem
grande liberdade (πολλὴ νπαρέχωσι τὴν ἐλευθερίαν), e ela [a cidade] os acusa de
criminosos e oligarcas (Resp. 562cd).2

A referência à “liberdade pura” de Platão não é feita de forma direta. É através do
pronome αὐτῆς (ela) que ἐλευθερίας (liberdade) ganha a adjetivação ἀκράτου (pura) – ou
seja, ela, a liberdade, pura. A expressão vem acompanhada de outros termos, tais como
οἰνοχόοι, os escanções que servem o vinho, e o verbo μεθύσκω, “embriagar”. Eles nos
garantem, conforme raciocínio de Brandão, que a medida da liberdade experimentada pelos
cidadãos da democracia se trata “de uma metáfora que tem como ponto de partida o vinho que
se bebe puro ou temperado com água” (2009, p. 191). Além do mais, é com frequência que
podemos observar o emprego do termo ἄκρατος – sem mistura, puro, imoderado – por Platão,
inclusive para retomar o assunto sobre a justiça, virtude que fundamenta toda a investigação na
República.3 Nesse sentido, seguindo os passos de Brandão, não me parece fortuito o
aparecimento da expressão ἄκρατος ἐλευθερία em Luciano para a qualificação da poesia
frente à história.
Devido a isso, acredito que para melhor compreender tal expressão, considerando a
referência a Platão um ato deliberado, penso ser forçoso o retorno à República. Todavia, como
a investigação se encontra em fase inicial, apenas tentarei recuperar os momentos históricos
vividos por Platão, a saber, as conturbações sociopolíticas em Atenas após o fim da Guerra do
Peloponeso e o novo ciclo de tiranias na Sicília do século IV, para então levantar hipóteses que
tentam melhor articular a expressão “liberdade pura” com a obra do autor ateniense. Contudo,
convém ressaltar desde já que não pretendo aqui mais do que revisitar, como um exercício,
algumas questões amplamente discutidas, embora indefinidamente. Pois, assim, retornemos ao
passo referido da República.
Após criticar a excessiva sede de liberdade, “a coisa mais bela” que os democratas
declaram possuir (cf. Resp. 562c), Platão, na voz de Sócrates, passa a registrar as inversões
produzidas pelo regime popular. Nele, a relação entre pais e filhos modificase, com o pai
habituandose “a temer os filhos”, e estes não respeitando nem receando os pais; também a
relação é transformada entre cidadão e meteco, que “equiparase ao cidadão, e o cidadão ao
2 Resp. referese a República de Platão. Todas as referências a esta obra no presente texto seguirão o modelo sugerido
pela Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC).
3 Por exemplo, podese conferir o uso de ἄκρατος referente à justiça (δικαιοσύνη e δίκη), em 545ab. Sobre a
diferença dos termos para justiça empregados por Platão, cf. AUGUSTO, 1989, p. 10105.
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meteco, e do mesmo modo o estrangeiro” (Resp. 562e563a). Governantes são tratados como
servis e sem valor; a insolência é chamada por boa educação, a prodigalidade por
generosidade, a desfaçatez por coragem, do mesmo modo, a anarquia por liberdade (cf. Resp.
560e). Enfim, tudo assim “repleto de liberdade”, ao ignorarem “as leis escritas ou não escritas”
(Resp. 563d), os cidadãos reduzem a democracia à mais “insuportável e mais amarga das
escravidões, a escravatura dos escravos” (Resp. 569bc). E, assim, de acordo com Platão, o
transbordamento da liberdade na democracia culmina por levar o regime à tirania. Além disso,
acrescenta o filósofo, a escravidão não se resume ao regime de governo; ela atinge tanto o
indivíduo, quanto o Estado (cf. Resp. 564a).
Desse modo, ἄκρατος ἐλευθερία (liberdade pura) contribui para a perda da própria
liberdade dos homens. O fato se deve à sua desmedida para a convivência política no regime
democrático. A imagem da adequada mistura entre água e vinho leva a que se faça, portanto, a
pergunta: qual é a medida da liberdade? Ou ainda: o que fazer para se chegar a essa medida? É
sabido que a exposição na República referese mais a uma imagem plástica de Estado, em cujo
âmbito Platão procurou formular uma articulação segura entre a politéia e a paidéia, que a uma
forma lógica abstrata de sistema de governo (JAEGER, 2003, p. 75053). A construção de uma
cidade justa, que purga seus excessos, parte tanto da escolha da forma de governo, como da
educação social. Para tanto, Platão recorreu à ideia de coalescência entre o poder político e a
filosofia:
Enquanto não forem, ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se chamam reis
e soberanos filósofos genuínos e capazes, e se dê esta coalescência do poder político
com a filosofia, enquanto as numerosas naturezas que atualmente seguem um destes
caminhos com exclusão do outro não forem impedidas forçosamente de o fazer, não
haverá tréguas dos males (...) para as cidades, nem sequer (…) para o gênero humano,
nem antes disso será jamais possível e verá a luz do sol a cidade que há pouco
descrevemos (Resp. 473ce).

O que levou Sócrates a dizer que o projeto da cidade justa só se tornaria possível com a
coalescência entre o poder político e a filosofia parte da ideia da natureza própria do filósofo.
De acordo com a argumentação, para que se possa fundar uma cidade justa é necessário que os
governantes da cidade sejam incorruptíveis e não se desvirtuem com o passar das gerações,
mas, sobretudo, que visem ao bom na totalidade da cidade, não somente em suas partes (cf.
Resp. 485b). Esse comportamento reto, durante toda a vida, fundamentase em uma educação
própria à natureza do filósofo, que busca voluntariamente o saber (cf. Resp. 536e). A procura
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autêntica pelo conhecimento contrapõese diretamente à ambição de riquezas, cujo
comportamento compromete a ação humana baseada em virtudes (cf. Resp. 485e). Pois, assim,
não haveria ninguém mais justo para o governo quem não estivesse empenhado em ter o
comando da cidade (cf. Resp. 520d). A coalescência entre a filosofia e política, em Platão, dá
se pelo desprezo do poder político pelo filósofo (cf. Resp. 521b). Nesse sentido, cabe ao
filósofo, não mais ao cidadão comum, a capacidade de administrar e tomar as decisões na
pólis.
A partir do exposto, é possível formular uma hipótese para tentar aferir a medida da
liberdade, mote dessa pesquisa. Platão configuraria e representaria um pensamento
historicamente de caráter reacionário, que visava a destituir o cidadão comum de seu lugar na
ágora. Com efeito, o povo perdia o domínio próprio da vida pública, cuja ideia de liberdade
teria uma medida limitada correspondente à minimização da participação popular e à
estabilização dos movimentos sociais. Os interesses e desejos individuais deveriam ser
abdicados em favor do bem comum da coletividade, funcionando como medida à liberdade
buscada pelos movimentos sociais que então impactavam a Grécia do século V e IV a.C.
Essa hipótese de trabalho parte das interpretações feitas por K. Popper e H. Arendt a
respeito das ideias políticas da República. Popper diz ser Platão um discípulo ambicioso pelo
poder político que, apropriando os ensinamentos de Sócrates, distorceu a filosofia “humanista”
do mestre, a ponto de coalescer filosofia e política em proveito próprio. Ainda para ele, a
República seria sobremaneira uma teoria política de caráter totalitário, na qual a liberdade
individual era subtraída pelas vontades do reifilósofo.4 Já Arendt, critica na obra não a
vontade de poder sugerida por Popper, mas antes a vontade de Platão encontrar um substituto
da ação, que permitia o exercício da liberdade no seio das relações humanas da pólis, ao
separar governantes de governados (ARENDT, 1983, p. 188259). Embora as duas
interpretações sejam divergentes em vários pontos, ambos os argumentos questionam em
Platão a ausência do lugar político para o indivíduo como lugar de liberdade de discurso e
ação. A partir do exposto, seguirei as críticas feitas por Maria das Graças Augusto e Richard
Stalley para contrapor as perspectivas produzidas por Popper e Arendt.
4 Dois dos principais argumentos de Popper criticam o “historicismo” e a “mecânica utópica” de Platão, cujos
fundamentos principais negligenciam as experiências práticas, essenciais para quaisquer planejamentos futuros
humanos. Contundente, Popper chega, ainda, a dizer que faltou “honestidade intelectual” a Platão para a construção de
sua teoria política (1974, p. 100217).
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No Livro VIII da República de Platão (545a), a decadência de quatro regimes de
governo é apresentada, com intuito de confrontar o regime de pura justiça (ἄκρατος
δικαιοσύνη) contra o de pura injustiça (ἄκρατος ἀδικία).5 Cada qual é corrompido por
desejos que lhe são próprios, isto é, em busca das honrarias, a timocracia se esfalece e, do
mesmo modo, a oligarquia se arruína em busca de riquezas. A democracia, como já vimos, é
destruída pelo excesso de liberdade, tanto de ordem do indivíduo, quanto do Estado.
Uma das maiores críticas à cidade ideal de Platão, não por menos, devese ao fato de
que ela restringiria a participação popular, uma vez que a natureza do trabalhador não seria
própria para o comando da cidade. De fato, essa posição filosófica divergia amplamente das
experiências de ampliação de cidadania, vivenciadas com frequência pelos gregos antigos.
Normalmente essas propostas eram feitas em duas condições estratégicas: quando se
necessitava de recompor o corpo cívico; e quando havia stásis, com a finalidade de obter o
maior número de soldados para combater o outro partido (TRABULSI, 2001, p. 123). O
incitamento de mobilização dos escravos por parte dos cidadãos era feita, assim, somente em
casos de graves crises políades, pois o que se defendia frequentemente eram os privilégios já
conquistados, mas que com a instabilidade política acabavam sendo reacomodados e
repartilhados. Trabulsi afirma que a liberdade tornouse “uma invenção produzida pelas
tensões sociais” (2001, p. 133), pois o mundo político antigo apresentavase como o lugar por
excelência dos privilégios6.
A liberdade, pela qual os indivíduos antigos estavam dispostos a lutar, pareceme que
não tem o mesmo significado empregado por Platão para criticar a democracia. Por um lado,
falase da conquista de privilégios políticos; do outro, Platão critica as ações que são levadas a
cabo a partir dos desejos, isto é, o cidadão que age conforme ordens do desejo. Essa parece ser
a primeira confusão que faz de Platão um teórico totalitário. Em 578e579d, e.g., o filósofo
ateniense supõe um senhor de escravos, juntamente com a família, todos sozinhos rodeados
por seus escravos, em um deserto, onde “nenhum homem livre poderia socorrêlos”, caso
necessitassem de ajuda. Com medo de morrer às mãos dos escravos, diz Platão, o senhor
5 Observese que o mesmo qualitativo para justiça tem conotação oposta ao utilizado para liberdade, isto é, ἄκρατος
δικαιοσύνη não tem sentido pejorativo, como ἄκρατος ἐλευθερία. Isso permite que se crie um escalonamento
gradativo para cada virtude, sendo a justiça a virtude por excelência pura. Acompanho o argumento de Stalley, de que
para Platão somente com justiça pura é possível ser verdadeiramente livre.
6 Para um estudo bastante lúcido sobre a importância da democracia ateniense para pensar participação política, liberdade
e cidadania, cf. TRABULSI, J. A. D. Cidadania, liberdade e participação na Grécia: uma crítica da leitura liberal. In:
Tempo. Rio de Janeiro, v. 3, n. 6 (Escravidão e África negra), 1998, p. 139156.
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acabaria por fazer “muitas promessas e darlhes liberdade sem precisar nada”, parecendo um
adulador de seus servos. Atentase para o fato de que a liberdade, entendida como privilégio
político, era sustentada por frágeis e inconstantes laços sociais e, com efeito, a adulação era
feita de artifício como forma de mantêla.
Não é fortuito que a mesma imagem do senhor de escravos num deserto seja traçada
com semelhança, por Platão, sobre o governo tirânico. Tomado o poder da cidade democrática,
o tirano faz “amplas promessas em particular e em público, liberta de dívidas, reparte a terra
pelo povo e pelos do seu séquito e simula afabilidade e doçura para com todos” (Resp. 566e).
O comportamento dócil para com o povo associase à sabedoria dos poetas trágicos que, ao
reunirem grande multidão, “assalariando vozes belas, grandíloquas e persuasivas,” acabavam
por se tornarem encomiastas da tirania (Resp. 568bc). A crítica de Platão de fato sustentase. 7
Por um lado, P. Lévêque nos assegura que o teatro, em especial a tragédia, é uma evidência da
conquista pelo demos da pólis, onde se afirmou o espaço político da cidadania. Contudo, ao
mesmo tempo, a tragédia também foi marca do jogo sutil, no qual se operou o consentimento e
a alienação das massas em proveito dos aristocratas (apud TRABULSI, 2004, p. 14344).8
Mas, nem mesmo o tirano seria verdadeiramente livre e feliz, de acordo com Platão (cf.
Resp. 576a), pois seu poder residia na concessão de favores e regalias, nas bajulações e
servilismos extremos, acabando por ser “incapaz de satisfazer de algum modo os seus desejos
(ἐπιθυμίας)” (Resp. 579de). Desejos insaciáveis que levavam o próprio tirano a ser
comandado por uma parte dominante de sua alma, 9 que é a mais infortunada (μοχθηρότατον)
e insensata (μανικώτατον) (cf. Resp. 577d). Da elaboração da diferença entre os Estados de
justiça e injustiça puras, Stalley comenta que é justamente na oposição desses extremos que se
estabelece a medida da liberdade: o homem justo é livre porque suas ações são fundamentadas

7 A passagem descrita não evidencia o único sentido das transformações políticas na Grécia Antiga, mas, de fato, a
associação entre demos e tiranias remonta desde a segunda metade do século VII em Atenas, com a tentativa de golpe
de Estado de Cílon. Para mais detalhes sobre a relação das tiranias com as tragédias e a religião, cf. TRABULSI, 2004,
p. 55123.
8 Patrono da tragédia, até mesmo o deus Dionísio, que inicialmente proveio de cultos chtonicos, tornouse nas peças
políades de Sófocles uma divindade mais tranquila e temperada, num verdadeiro esforço renovado de “reelaboração da
ideologia aristocrática e elitista” (TRABULSI, 2004, p. 153).
9 Platão divide a alma em três partes (cf. Resp. 439de) que nos fazem raciocinar (através do elemento λογιστικός), ter
fome, sede, amor e outros desejos (através dos elementos ἀλόγιστος e ἐπιθυμητικός), e ter coragem e irritar (através
do terceiro elemento θυμόω). Nesse passo, o tirano é comandado pela parte da alma que faz o homem desejar, e que
escraviza as outras duas. Assim, o tirano encontrase incapaz de tomar qualquer decisão livre. Em contrapartida, Stalley
observa que o homem justo é fruto do domínio do λογιστικός sobre os outros elementos da alma (cf. 1998, p. 146).
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na razão, enquanto o homem injusto é escravo porque age de acordo com suas paixões (1998,
p. 148).
Não se trata, contudo, de suprimir as paixões e desejos, alerta Stalley. Para Platão,
argumenta ele, a razão não teria um objetivo próprio, a não ser o de maximizar a realização dos
desejos que estão voltados para o bom para que estes possam governar aqueles que são
voltados para o mau, como se fosse uma stásis (1998, p. 150). Pois, como disse Céfalo, já na
sabedoria de sua idade: “grande paz e libertação (ἐλευθερία) de todos esses sentimentos é a
que sobrevém na velhice. Quando as paixões (ἐπιθυμίαι) cessam de nos repuxar e nos largam,
acontece exatamente o que Sófocles disse: somos libertos (ἀπηλλάχθαι) de uma hoste de
déspotas furiosos (μαινομένων).” E acrescenta: “há uma só e única causa: não a velhice, mas
o caráter das pessoas (τρόπος τῶν ἀνθρώπων)” (Resp. 329cd). Parece ser improvável que
tenha sido ao acaso a formulação de Platão de uma doutrina da liberdade que se assente em
oposição ao desejo (ἐπιθυμία) e à irreflexão (ἄλογος), que estimulam furor (μαίνομαι) e
insensatez (μανία).
Longe de querer fazer de Platão um visionário e defensor das massas contra a ameaça
aristocrática, sem dúvida, contudo, o filósofo ateniense percebeu como a liberdade da
democracia fundavase em uma estabilidade insuficiente, pois permeada de tensões sociais.
Após uma guerra longa e frustrante, que contribuiu para graves crises políticas e financeiras, a
confiança e a segurança dos atenienses com a eficácia da proteção dos deuses chegava ao
esgotamento (TRABULSI, 2004, p. 165). A ruína material e moral conduziram a sociedade a
um questionamento dos próprios modos de vida, afastando progressivamente o “pensamento”
e as “massas”.10 O comportamento racionalizado de Platão, no qual a virtude consistia o
elemento essencial, apareceu como contraponto às instabilidades de uma ordem desaparecida
(DOODS, 2002, p. 20911).
É claro que logo podemos acusar o autor antigo de produzir uma teoria meramente
reacionária da democracia. Mas, acredito que se deve acautelar para o fato de que os modelos
de regimes políticos ainda não estavam claramente acabados para que neles pudessem ser
espelhadas as ações do que fazer e como fazer. Era, sobretudo, na própria prática, de lutas e
tensões sociais, que se construía a cidadania e a liberdade. Até mesmo os democratas, que, em
10 Dodds atribui ao final do século V e início do IV a.C. espécie de retorno das massas às atividades rurais (gosto pela
religião orgiástica e prevalência do ataque por meio da magia, por exemplo) como defesa à instabilidade social (2002:
p. 193196).
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linguagem moderna, se assim podemos dizer, eram os mais progressistas, tinham receio de
abranger a liberdade para os demais indivíduos da sociedade. O passo seguinte não parecia aos
gregos uma mera decisão a dar. Por isso, para Platão, o regime democrático, pela ambição de
conquistar a liberdade, poderia por qualquer deslize colocar a própria liberdade em perigo.
Mais do que isso ainda, o que estava em jogo era perder a liberdade em troca da maior das
escravidões produzidas pelo tirano, o mais injusto dos homens. E não havia absolutamente
ninguém de mais pura injustiça que aquele que, ao cometer todas as maiores injustiças, fazia
se passar pelo mais justo dos homens (Resp. 361a). Isto é, mesmo estando na maior das
escravidões, o povo viveria como se estivesse na mais livre das cidades. A produção
historiográfica e filosófica aparece justamente no momento em que era preciso compreender
melhor a experiência vivida para que se pudesse tomar decisões mais controladas e conscientes
no presente e futuro.
A coalescência entre filosofia e política parece, entrementes, improvável se tomarmos
os primeiros diálogos socráticos. Na Apologia, Sócrates defendese dizendo que não teria feito
nenhum bem nem aos cidadãos nem a ele próprio, caso entrasse nos assuntos de política, pois
ninguém sobreviveria se se opusesse com franqueza aos atos injustos e ilegais que ocorriam no
Estado: “um homem que realmente luta pela justiça tem que levar uma vida privada, e não
pública, caso queira sobreviver mesmo por um efêmero período” (Apologia, 32a), conclui ele.
A condenação de Sócrates pela pólis, acusado de corromper jovens com seus ensinamentos,
parece que, inversamente ao esperado, motivou Platão a jamais separar filosofia e política,
tamanho o suprassumo da injustiça: condenar à morte o melhor, o mais sábio e justo dentre
todos (cf. Fédon. 118a). A elaboração da República é assim um verdadeiro esforço de Platão
em tornar a filosofia útil à política, embora ele soubesse quanto difícil seria seu
empreendimento (cf. Resp. 473a).
Na alegoria da caverna da prisão, Platão faz o filósofo sair das trevas para conhecer o
bom em si. Seguese, após rígida educação na verdade, por meio da temperança e da justiça, o
retorno à caverna, a fim de usar seu saber como paradigma para ordenar a cidade:
Deve, portanto, cada um por sua vez descer à habitação comum dos outros e habituar
se a observar as trevas. Com efeito, uma vez habituados, sereis mil vezes melhores do
que os que lá estão e reconhecereis cada imagem, o que ela é e o que representa,
devido a terdes contemplado a verdade relativa ao belo, ao justo e ao bom. E assim
teremos uma cidade para nós e para vós, que é uma realidade, e não um sonho, como
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atualmente sucede na maioria delas, onde combatem por sombras uns com os outros e
disputam o poder, como se ele fosse um grande bem (Resp. 520cd).

Stalley observa que a educação filosófica, demonstrada na metáfora da caverna, é
responsável pelo processo de libertação do homem em relação às sombras da ignorância e da
falsidade (1998, p. 147). Sua liberdade não provem da faculdade de livre escolha, mas “porque
suas decisões são uma reação à verdadeira visão do bom” (1998, p. 151). Ora, se para Platão
não havia pessoas que estavam à procura do mau (cf. Resp. 505d), mas sempre do bom, a alma
de um indivíduo mau estava necessariamente em confronto interno entre os desejos bons e
ruins, por não saber distinguir o melhor entre eles. Assim, o homem injusto não agia de acordo
com seus reais desejos, pois somente quem tivesse a apreensão verdadeira do bom é que tinha
condição de ter clareza sobre seus próprios desejos, escolhendo o melhor entre eles. E,
consequentemente, teria uma alma unificada, em paz (STALLEY, 1998, p. 15253). É por isso
que a educação em Platão torna possível ao filósofo o retorno à caverna, i.e., preparalhe para o
filosofar e o governar. Todavia, uma vez mais o problema da coalescência entre filosofia e
política aparece, mas agora sob outras circunstâncias. Interlocutor de Sócrates, Adimanto
interpela pela viabilidade de construção dessa cidade ideal, uma vez que os fatos mostram que:
quantos se dedicaram à filosofia, para se cultivarem, quando eram novos, e não a
abandoaram, mas persistiram mais tempo nesse estudo, na maior parte dos casos se
tornam bastante excêntricos, para não dizer perversos, e aqueles que parecem mais
equilibrados, mesmo assim se ressentem dessa aplicação que tanto elogias, tornando
se uns inúteis para a cidade (Resp. 487cd).

Colocase em dúvida, portanto, a justeza das medidas adotadas pelos governadores que
historicamente já se tinham dedicado por algum tempo à filosofia; isto é, no momento
oportuno de agir, o lógos não foi seguido, como o esperado, pelo érgon, o que tornava o
filósofo, portanto, inútil para a pólis.11 Em contrapartida, Platão enumerou as naturezas
daqueles que não se deixaram corromper e, assim, permaneceram dignas de conviverem com a
filosofia (AUGUSTO, 1989, p. 213). À natureza de Sócrates pesava o fato de que seu
daimónion o impedia (cf. Apologia, 29d).

11 Temos na Carta VII, indícios importantes de participação e postura de Platão frente aos acontecimentos políticos,
sobretudo ao que se refere à disputa de poder entre Díon e Dionísio em Siracusa. Platão começa a carta assim:
“Mandastesme dizer que se deve ter em conta que o vosso pensamento é o mesmo que tinha também Díon, e nessa
altura exortáveis também a mim a colaborar, quanto eu pudesse, tanto em ação (ἔργον) como em palavra (λόγος)”
(Carta VII, 323d). Notase que Platão sugere uma forma de ação coordenada por ἔργον (entendido como trabalho,
obra, ato) e por λόγος (entendido como argumento, discussão, pensamento).
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Se Sócrates é impedido por seu daimónion de abandonar a filosofia, a formulação da
cidade ideal por Platão devia se projetar também numa força divina. Assim, as ambições pelo
poder político da cidade deveriam ficar de fora dos planos de um filósofo, pois elas
impediriam a convergência entre érgon e lógos. Da mesma forma, na Carta VII, o julgamento
e a condenação de Sócrates marcam paradoxalmente a impossibilidade de Platão concretizar
seus projetos de intervir na vida política ateniense, já que assim ele diz:
Não deixei, contudo, de esperar um momento adequado, se, na verdade, a situação e
todo o governo melhorassem, para ainda aproveitar qualquer ocasião de realizar o bem
comum. Acabei por entender que todas as cidades de agora são mal governadas, pois
têm legislação quase incurável, e falta uma preparação extraordinária aliada à fortuna
(τύχης) (Carta VII, 325e326a).

As idas e vindas de Platão à Siracusa, onde pode ver de perto o nascimento de diversas
tiranias, tinhamlhe feito aprender que não bastava ao filósofo a educação; um elemento novo
surgia para a formulação da cidade ideal, que passava a depender também da fortuna e dos
desejos das forças divinas.
Nesse sentido,
se a cidade descrita não é impossível, mas altamente improvável de se concretizar,
uma vez que sua execução depende exclusivamente da “sorte” e da “vontade da
divindade”, o conflito entre a filosofia e a pólis não pode ser superado, ele é a
condição mesma da construção da cidade justa como um paradigma (AUGUSTO,
1989, p. 214).

O ato da escrita de República aparece, desse modo, como uma armadilha própria do
lugar do filósofo, pois é a exigência trágica de seu tópos que lhe permite agir ao nível do
discurso, em um conflito insuperável entre lógos e pólis (AUGUSTO, 1989, p. 226). Prática e
teoria tornamse indistintas, em um convite a todos (pois, como já se disse, a todos interessa o
bom) à liberdade de fundar uma cidade no céu, que sirva de modelo para o comportamento (cf.
Resp. 592b). A verdadeira liberdade emerge do indivíduo justo que sabe como, por que e para
onde direcionar seus atos e palavras. Essa interpretação da República de Platão talvez seja
adequada à leitura que Luciano fez do diálogo, pois cabe ao historiador narrar uma história
justa, que não se curve às adulações e desejos vindos do poder político. Também está na
própria escrita do historiador o paradoxo de falar (e atuar) sobre o poder, sem ser absorvido
por ele. E é preciso que o historiador conheça de perto o verdadeiro para que, sendo um
“estrangeiro nos livros”, “apátrida” e “sem rei” (cf. Hist. conscr. 41), consiga ser de fato útil.

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

100

Assim, a condição de existência da liberdade individual seria a coincidência do agir
com o verdadeiro desejo que emerge da capacidade de distinção entre o certo e o errado, entre
o bom e o mau. É possível que a harmonia entre as três partes da alma, a sabedoria, o desejo e
a coragem, dessem a exata medida da liberdade. O que se pode afirmar com um pouco mais de
segurança é que essa medida se daria no sair e no voltar da caverna da prisão. Em outros
termos: o indivíduo deveria investigar o que realmente partia de seus desejos mais genuínos e
sinceros para que, com sabedoria, fizesse do lógos um érgon possível. E que fosse o que o seu
daimónion quisesse... Eis uma nova hipótese de trabalho.
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Considerações sobre Consciência e Linguagem de John R. Searle
Maria Elvira Malaquias de CARVALHO*
Os catorze ensaios que compõem Consciência e Linguagem foram escritos nas últimas
três décadas e, embora não possuam a mesma procedência bibliográfica e tampouco estejam
cronologicamente ordenados, representam uma importante contribuição para o conhecimento
da obra de John R. Searle disponível em português. Searle tem conquistado cada vez mais
leitores advindos de áreas distintas do mundo acadêmico, firmandose como um filósofo
contemporâneo cuja notoriedade se explicaria pela contundência de suas intervenções críticas e
pela clareza de suas exposições.
Há recorrências temáticas que atravessam o livro, mas há também um modo de
argumentação e condução do texto marcante em Searle. Seus ensaios caracterizamse quase
sempre por uma elaboração formal que obedece aos seguintes critérios: apresentação do tema a
ser tratado; revisão da bibliografia especializada; identificação de problemas ou falhas na
exposição teórica sobre o tema eleito; debate crítico de ideias e pertinências conceituais, a
partir da demonstração de exemplos e contraexemplos que poderiam ratificar ou invalidar o
campo teórico em vigência; construção de listas com os resultados parciais retirados da
argumentação; e uma conclusão em destaque, na qual o autor retoma aspectos explorados ao
longo do texto, e salienta suas posições diante das questões debatidas.
Embora tal método pareça antiquado ou demasiadamente previsível, os efeitos extraídos
dessa técnica surpreendem por mostrar toda a versatilidade do pragmatismo bemhumorado
com que Searle enfrenta os grandes desafios da filosofia da linguagem e da mente. Um dos
tópicos fundamentais do livro é a caracterização do fenômeno da consciência. Searle apresenta
uma síntese de atributos que se destina a definir a consciência enquanto fato natural e
biológico. Há um panorama crítico a partir do qual o autor exibe os impasses experimentados
pela teoria da consciência e seu campo de atuação em várias disciplinas ou ciências
institucionalizadas, sem deixar de referirse a explicações oriundas do senso comum. Para
Searle,
a consciência consiste em estados e processos de sensibilidade ou ciência, internos,
qualitativos e subjetivos. De acordo com essa definição, a consciência começa quando
o indivíduo desperta de manhã de um sono sem sonhos e continua até que adormeça
* Doutoranda em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Bolsista FAPEMIG. Contato: elviraletras@yahoo.com.br.
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de novo, morra, entre em coma ou fique, de alguma outra maneira, “inconsciente”. Ela
inclui toda a enorme variedade de ciência (awareness) que julgamos característica de
nosso estado de vigília; abarca o sentir dor, perceber objetos visualmente, passar por
estados de ansiedade e depressão, resolver palavras cruzadas, jogar xadrez, tentar
lembrarse do número de telefone de alguém, discutir política ou simplesmente ter
vontade de estar em outro lugar. Com base nessa definição, os sonhos são uma forma
de consciência, embora obviamente difiram em muitos aspectos da consciência em
vigília (SEARLE, 2010, p.55).

Entre as muitas vantagens que esta definição possui, salientase sua abertura a fatores
subjetivos, sociais, comportamentais e neurológicos que interviriam na organização múltipla
da consciência. As desvantagens de tal definição talvez sejam a admissão da noção de sentir
vontade de fazer algo como estado genuinamente consciente – ou pertencente apenas à
consciência racional, sem intermediação de elementos de ordem afetiva ou sexual – e a
carência de informações sobre a relação entre os sonhos e a consciência. Referese Searle ao
devaneio, enquanto modalidade específica da diminuição da plenitude de uma consciência
desperta, ou a qualquer tipo de atividade onírica, seja ela diurna ou noturna?
A definição de Searle tampouco leva em conta a suposta separação entre consciência
psicológica e consciência moral. De fato, sua tese prescinde da faculdade de estabelecer
distinções morais e não menciona o problema do dever ou da lei como instâncias da relação do
homem consigo mesmo ou com a sociedade. Há alguns fatores apontados como características
essenciais da consciência, as quais poderiam ser “explicadas por uma teoria empírica do
cérebro” (SEARLE, 2010, p.7). Tratase (1) da subjetividade, (2) da unidade do campo
consciente, (3) da intencionalidade, (4) da distinção entre o centro e a periferia da consciência,
(5) da estrutura gestáltica da experiência consciente, (6) do aspecto da familiaridade, (7) do
humor, e (8) de certas condições limitantes derivadas do posicionamento dos estados
conscientes. É importante destacar que, para Searle, consciência e autoconsciência não são
termos sinônimos. Tal distinção semântica implica uma demarcação tão sutil quanto complexa
entre a consciência de um eu que pode nomearse enquanto sujeito de seus próprios estados
conscientes e a consciência não necessariamente tocada pela instância de um eu declarado
autoconsciente de suas atividades conscientes.
(...) a autoconsciência, ou seja, o sujeito estar ciente de si mesmo, é uma forma muito
específica de consciência, talvez peculiar aos seres humanos e aos animais superiores.
Formas de consciência como a sensação de dor não envolvem necessariamente a
consciência do eu como um eu (SEARLE, 2010, p.27).
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Um dos grandes problemas para o estudo científico da consciência reside na dificuldade
de conexão entre a neurobiologia cerebral e a subjetividade do sujeito consciente. “O equívoco
mais comum no estudo da consciência consiste em ignorar sua subjetividade essencial e tentar
abordála, por assim dizer, como um fenômeno objetivo de terceira pessoa” (SEARLE, 2010,
p.15), salienta o autor. Por isso, a abordagem de Searle recusa a dicotomia mentecorpo,
herança cartesiana retomada modernamente por distintas manifestações do positivismo ou do
behaviorismo. Uma vez que “todos os estados conscientes são ontologicamente conscientes
porque, para existir, têm de ser experimentados por um sujeito humano ou animal” (SEARLE,
2010, p.29), é necessário considerar uma ontologia de primeira pessoa no contexto de uma
teoria científica da consciência. Contra o que denomina “preferência metafísica pelo ponto de
vista da terceira pessoa” (SEARLE, 2010, p.415), fato que prejudicaria o desenvolvimento dos
estudos da linguagem e da mente, Searle argumenta que “o problema consiste em explicar
como os processos cerebrais, que são processos objetivos de terceira pessoa biológicos,
químicos e elétricos, produzem estados de sensação e pensamento.” (SEARLE, 2010, p.62).
Apesar de a intencionalidade ser compreendida como uma das principais características
da consciência, Searle tenta reagir às correntes filosóficas que tomam a intencionalidade como
um atributo exclusivo da consciência. Considerase habitualmente que os assim chamados
estados conscientes possuem intencionalidade, visam a um objeto determinado e são providos
de um conteúdo referencial. Para Searle, a intencionalidade “é a característica de certos estados
e eventos mentais que os faz (num sentido específico das palavras) se direcionar a, tratar de,
pertencer a ou representar outras entidades e estados de coisas” (SEARLE, 2010, p.121.
Grifos do autor). Não seria possível estabelecer uma ligação imediata entre consciência e
intencionalidade, porque há uma distinção entre as formas conscientes e inconscientes de
intencionalidade:
(...) nem todos os estados conscientes são intencionais, assim como nem toda
intencionalidade é consciente. À ansiedade difusa, por exemplo, falta
intencionalidade, e as crenças que uma pessoa tem, mesmo quando está dormindo, não
são imediatamente conscientes nesse momento (SEARLE, 2010, p.65).

A concepção searliana destacase por oferecer uma nova interpretação da relação entre
consciência e intencionalidade, interpretação que favorece a visualização de uma zona de
indeterminação entre as duas instâncias a ser explorada pelos filósofos. Ambos os exemplos
mencionados são interessantes, mas resta analisar como se produziriam os momentos de perda
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do estatuto consciente da intencionalidade, caso uma teoria estrita da consciência seja o
bastante para interpretar esses desvios. Para Searle, aquilo que define a consciência enquanto
tal não é o fato de possuir uma intencionalidade dirigida para algo, e sim o fato de ser “um
estado no qual o cérebro se encontra” (SEARLE, 2010, p.69).
A interferência da neurobiologia em um regime epistêmico no qual a abordagem
filosófica predominava é uma conquista contemporânea dos estudos concernentes à
consciência. Apesar de tal avanço, Searle sustenta que é muito difícil demonstrar como a
consciência funciona no cérebro, e admite que é “um desafio para filósofos e cientistas não
termos uma teoria que explique como é possível os processos cerebrais causarem a
consciência.” (SEARLE, 2010, p.31). Ao abordar a mente dos animais, o autor ressalta que
muitas espécies zoológicas, como os mamíferos superiores, possuem estados mentais de
consciência, intencionalidade e processos de pensamento:
A consciência e outras formas de fenômenos mentais são processos biológicos que
ocorrem no cérebro humano e nos de certos animais, fazendo parte da história natural
biológica, do mesmo modo que a lactação, a secreção da bile, a mitose, a meiose, o
crescimento e a digestão (SEARLE, 2010, p.109).

Searle põe em xeque a premissa de que a linguagem seja necessariamente responsável
pela existência da consciência nos seres humanos, ao alegar que não é a posse da linguagem
que torna possível o pensamento humano, e tampouco não é a ausência de linguagem que
impossibilitaria o pensamento nos animais. Assim, não seria viável estabelecer diferenças entre
homens e animais a partir da suposição de que os humanos possuem linguagem em um sentido
em que os animais não a têm. “Por que o comportamento linguístico seria epistemicamente
essencial para a presença da consciência?” (SEARLE, 2010, p.99), perguntase o autor.
Há muitos problemas conceituais e metodológicos no debate sobre a consciência e a
linguagem, os quais dizem respeito, sobretudo, ao papel da subjetividade na constituição da
linguagem, esta última considerada como um fato público e social. Parte expressiva da obra
searliana reavalia os fundamentos da teoria dos atos de fala e dos performativos, cujos
fundadores foram Austin, Grice e o próprio Searle. Observando as lacunas no campo da
pragmática e da semiótica das décadas de 1960 e 1970, Searle questiona o pressuposto de que
os atos de fala seriam conduzidos apenas pela intencionalidade individual, e busca expandir a
importância dos “fenômenos sociais como convenções, regras, práticas etc, na realização dos
atos de fala” (SEARLE, 2010, p.245). Separar as abordagens que privilegiam a subjetividade,
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por um lado, das abordagens cujo foco são as práticas sociais, por outro, seria um equívoco,
devido à própria imersão do falante na sociedade.
A propósito dos performativos, a argumentação de Searle incide sobre os problemas
relacionados tanto à natureza quanto ao uso das enunciações performativas. É difícil
compreender se a noção de performativo diz respeito somente à semântica de determinados
verbos ou se alcançaria toda a cadeia enunciativa da frase. Dada a confusão instalada na
gênese do conceito, aceitase atualmente que as enunciações performativas são “asserções com
valores de veracidade, como quaisquer outras asserções” (SEARLE, 2010, p.256), ao contrário
da formulação inicial de Austin, segundo a qual as enunciações performativas se
contrapunham a outros tipos de enunciações.
Searle tenta esclarecer as complexidades acerca da noção de performativo, mas o grande
problema que aí se observa é o evidente hiato entre o dizer e o fazer, entre as palavras e as
coisas. As enunciações performativas não passam de promessas, e não necessariamente estão
engajadas com as ações do mundo real, já que nenhum enunciado é capaz de garantir sua
própria veracidade. Apesar de atuarem como declarações ou asserções, os performativos
podem conter representações conscientemente falsas. Poderseia dizer que há um aspecto de
ficcionalidade que as enunciações performativas carregam, mesmo que Searle não recorra a tal
termo para descrever o evento discursivo dos performativos.
Não há propriedades específicas da performatividade, posto que “qualquer verbo que
descreva uma ação intencional pode ser usado performativamente.” (SEARLE, 2010, p.287).
Diante dessa frustração de expectativas, a qual expõe profundamente as dificuldades de
conceituação dos performativos, Searle considera que estes últimos não têm ação no mundo
empírico, pois estão retoricamente voltados à dimensão linguística da linguagem. Nenhuma
enunciação performativa faz acontecer o conteúdo literal de seu significado, salvo quando se
trata de circunstâncias mágicas e religiosas (ou salvo quando a enunciação ocorra dentro dos
limites de um mundo de fantasia, ainda que Searle não o diga). Importa compreender se o
estado de coisas representado no conteúdo proposicional das enunciações dirigese a criar fatos
novos no mundo ou na linguagem. Assim,
(...) na vida real os performativos se restringem aos verbos que nomeiam ações nas
quais a manifestação da intenção é constitutiva da ação e que (descontados os casos
religiosos e sobrenaturais) esses verbos se limitam a declarações linguísticas e
institucionais (SEARLE, 2010, p.287).
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Em seu conjunto, os ensaios não conduzem a formulações simplificadoras da relação
entre consciência e linguagem. Longe disso, Searle indica a relevância do background de
capacidades mentais “que não é em si mesmo significado ou entendido” (SEARLE, 2010,
p.333), mas que deve atuar como condicionante do significado e do entendimento, tanto na
interpretação de enunciações isoladas quanto na conversação. Para retornar ao problema que
perpassa toda sua tese, qual seja, o de que a “persistente tendência objetivante que caracteriza a
filosofia e a ciência desde o século XVII” (SEARLE, 2010, p.414) emerge como falsa garantia
de autenticidade científica, Searle reafirma que a linguagem é pública, mas supõe do falante a
posse de um conhecimento de conteúdos intencionais, subjetivos e de primeira pessoa.
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Em busca de um método que seja montagem e desvio
Marília CARVALHO*
Os fatos graves estão fora do tempo, seja porque neles o
passado imediato fica como que separado do futuro, seja porque
não parecem consecutivas as partes que o formam.
Jorge Luis Borges
Na imagem dialética o ocorrido de uma determinada época é
sempre, simultaneamente, o “ocorrido desde sempre”.
Walter Benjamin

O primeiro fragmento de Borges acima foi retirado do conto “Emma Zunz”, no qual o
autor relata, em poucas páginas, a preparação e a execução do assassinato de Aaron Lowenthal
por Emma Zunz depois de saber da morte de seu pai. Emma recebera uma carta, de um
companheiro de cela de seu pai, informando que ele havia ingerido, por engano, uma forte
dose de veronal. Nesse dia, Emma recordou diversos fatos, imagens, cenas e pessoas,
sobretudo, lembrou que seu pai lhe contara sobre um desfalque no caixa da fábrica no dia que
fora preso e cujo culpado era Aaron Lowenthal. Ela sabia que “a morte de seu pai era a única
coisa que tinha acontecido no mundo e que continuaria sucedendo para sempre” (BORGES,
1999a, p.627). Chorou essa morte e jurou vingála. Tramou e imaginou cada passo que
executaria para assassinar Aaron Lowenthal. O plano era o seguinte: entregarse para um
homem que não conhecia e que nunca mais veria, chegar ao escritório de Lowenthal, apontar
lhe a arma, forçálo a confessar, matálo, ligar para a polícia, contar que Lowenthal abusara
dela e que, nessas circunstâncias, ela o matara.
A morte do pai e a execução da vingança contra Lowenthal são os acontecimentos
graves do conto que “estão fora do tempo”. Podemos interpretar esse “estar fora do tempo” no
texto de duas maneiras. Primeiro, depreendemos, a partir da epígrafe, a idéia de que o passado
imediato fica separado do futuro, isto é, o fato, quando gravíssimo, não apenas transforma as
circunstâncias, mas inaugura uma circunstância completamente nova, de modo que o passado
imediato passa a ser um corpo estranho, pois nossa capacidade de análise é anulada e não nos
parece de modo algum resultado de um processo de causa e conseqüência. Assim, a relação
linear entre os tempos perde sentido, justamente porque não notamos qualquer relação coerente
* Mestre em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Contato: mariliancarvalho@gmail.com.
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entre uma circunstância e outra. E como o tempo, nesse contexto, é pensado dessa forma, eles
aconteceriam fora dessa seqüencialidade, ou seja, fora do tempo. Talvez por isso, diante dos
fatos graves da nossa vida, sintamos, por vezes, uma sensação de irrealidade, uma
incredulidade que nasce justamente da incapacidade momentânea de concatenar os fatos. A
outra opção é que os fatos graves acontecem fora do tempo por provocarem sua própria
suspensão e por continuarem sucedendo para sempre. É o que diz o narrador sobre a morte do
pai de Emma Zunz. A morte de seu pai, como acontecimento e como fato grave, tem a
capacidade de suspender qualquer movimento, tarefa ou compromisso, e até qualquer
pensamento. A situação é de abismo mesmo, é de não reconhecimento do tempo nem da
circunstância.
Como vimos na segunda epígrafe, Walter Benjamin também se vale da idéia de que o
acontecido não deixou de se suceder para definir a imagem dialética, uma noção fundamental
para se entender seu conceito de história. A imagem dialética1 é aquela que surge do passado
repentinamente como um clarão ou brilho fugaz e encontra o presente formando uma
“constelação saturada de tensões”. Sua tarefa é imobilizar o aquiagora, é tornar o presente
cognoscível a partir dessa imagem que irrompe do passado. Não se trata de esclarecer o
presente olhando para o passado ou viceeversa, mas de quebrar o contínuo da história e
suspender o tempo a fim de que a imagem dialética surja nessa imobilidade.
Passado e presente não possuem entre si qualquer relação causal ou consecutiva, não se
justificam nem colaboram para alguma compreensão, mas agem sim, um sobre o outro,
provocando interferências, choques, destruições.2
Essas interferências, esses cacos do passado que invadem o presente são avassaladores,
destroem tudo que tocam, até mesmo os vestígios da própria destruição; destruição essa que é
necessária para que surja o espaço em branco, o espaço livre para a formação de outro passado,
de outra experiência com o passado.

1 O termo imagem dialética que apareceu na primeira versão da tese XVII, em Passagens, foi substituído pela palavra
mônada que, segundo Leibniz, são substâncias simples e infinitas sem qualquer relação umas com as outras, mas que se
juntam harmoniosamente. Utilizaremos aqui o termo imagem dialética, pois o pensamento de Benjamin não é só
construído por imagens como suas idéias são tomadas pela dialética.
2 Segundo Georg Otte, o fato de a constituição do passado não conter nexo causal com o presente é porque a função do
sujeito benjaminiano limitase apenas a registrar essa imagem. Benjamin questiona a soberania do sujeito iluminista,
todavia, não o vê totalmente passivo, pois isso seria transformálo em objeto, apenas atribuilhe uma função mais
modesta dentro da história por acreditar numa postura teológica de que o sentido préexiste ao sujeito.
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O caráter destrutivo não acomoda o vivido, não guarda os objetos para esquecêlos num
sótão3, mas exige que eles sejam postos à prova para descobrir se merecem ser destruídos ou
não. Decidir se a destruição é necessária significa pôrse de frente à coisa, enfrentála, colocar
se em posição de choque, de embate. E esse é o caráter da imagem dialética, que cria um
campo de tensão entre passado e presente a fim de reconstruílos. Ao propor uma interrupção
entre os tempos, a imagem dialética instaura o pensamento e o conhecimento em fragmentos,
como sugere Walter Benjamin, que tenciona fundar um método que implique montagem e
desvio, isto é, montar os fragmentos e desviálos de seu curso ininterrupto.
Na tese VI, em “Sobre o conceito da história”, Benjamin cita Ranke, o pai do
Historicismo, para dizer que “articular historicamente o passado não significa conhecêlo
‘como ele de fato foi’” (BENJAMIN apud LÖWY, 2005, p.65), isto é, contar uma história não
é enumerar fatos e dados, não é organizar os documentos e comparar os testemunhos em busca
de uma similitude a fim de alcançar a verdade dos fatos 4, mas revolvêlos, como quem cultiva
o solo, e encarálos como um pequeno momento individual que tece e cruza as linhas do
acontecimento total. Devemos revolvêlos a partir da apropriação de uma reminiscência que é
capaz de imobilizar o tempo para trazer o passado como citação, para buscar aquela imagem
explosiva, fulgurante, que servirá para criar outro futuro, e quem sabe, assim, alcançar a
esperança, que surge quando é possível trocar a imagem da porta cerrada por uma imagem da
porta estreita pela qual é possível a entrada do Messias5.
A fundamentação benjaminiana sobre o conceito de história não é calcada no
Historicismo, o qual ele critica bravamente, mas no marxismo e na teologia (judaica). Como
3 O poema “Inventário”, em A rosa profunda, de Jorge Luís Borges, apresentase como um tipo de gesto não destrutivo,
mas paliativo, pois os objetos, que ocupam o sótão e trazem à tona imagens do passado, estão ali para amenizar o efeito
da memória, para provar algum rastro de experiência, para resguardar algo que pode lançar perigo ao presente.
4 Isso corresponde à idéia de história tomada pelo Historicismo, que Benjamin condena, principalmente, por não acreditar
que se possa conhecer o passado como ele de fato foi, e também, por não julgar o tempo como uma instância vazia e
homogênea que é preenchido pelos acontecimentos da história. Não nos delongaremos sobre essa postura Historicista,
mas para a compreensão da postura de Benjamin contra essa corrente, fazse necessário duas considerações levantadas a
partir da leitura de Georg Otte que diz que o termo Historicismo, em Benjamin, em geral, possui sentido pejorativo e é
usado para designar um pensamento positivista e relativista da história, entretanto, para Konersmann, esse termo chega
até a denominar a filosofia da história de Hegel que é adversário direto de Ranke.; outra contradição demonstrada por
Otte é o fato de que Benjamin não diferencia a continuidade vazia do Historicismo da continuidade causal do
pensamento marxista. Ver: KONERSMANN, Ralf. Erstarrte Unruhe – Walter Benjamin Begriff der Geschchte.
Frankfut: Fischer, 1991.
5 Sobre essa imagem, articulada no apêndice B das Teses, Michel Löwy aponta que “não se trata de esperar o Messias,
como na tradição dominante do judaísmo rabínico, mas de provocar sua volta” (LÖWY, 2005, p.144), pois esperar seria
se conformar com o presente, seria deixar o passado para trás, seria não juntar os destroços. E o que Benjamin propõe é
justamente a não conformação com esse presente, é uma volta ao passado para fitar a catástrofe, juntar os pedaços,
recolher os destroços para mudar o passado e criar a possibilidade de outro futuro.
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essas duas correntes de pensamento podem interagir harmoniosamente? Bem, primeiro,
nenhum conceito em Benjamin pode interagir harmoniosamente com outro, visto que seu
pensamento é da ordem da dialética; segundo, Benjamin não as segue fielmente.
Benjamin se aproxima e se afasta, ao mesmo tempo, da tradição judaica. Por um lado,
há a esperança da volta do Messias, que é a esperança do imprevisível, da reviravolta. Há
também, contudo, a busca dessa volta, e não só a conformação de sua espera. Na tese VI, ele
diz: “Em cada época é preciso tentar arrancar a transmissão da tradição ao conformismo que
está na iminência de subjugála. Pois o Messias não vem apenas como salvador; ele vem
também como vencedor do Anticristo” (BENJAMIN apud LÖWY, 2005, p.65). Na tese I, há,
também, o fato de que o materialismo precisa da teologia para ganhar a partida de xadrez.
Poderíamos citar aqui inúmeros exemplos da influência teológica sobre Benjamin, mas isso
nos levaria para outro trabalho. O que vale ainda apontar é que a teologia afasta a idéia
marxista de que o sujeito é quem detém o poder para construir ou alterar sua história.
Benjamin também não só critica a cientificidade do marxismo, pois acredita na história
como rememoração, e não como ciência, mas também no fato de como o pensamento marxista
empurra o acontecimento para o futuro, deixando o presente como um tempo vazio e
homogêneo.
O tempo benjaminiano é o tempo “saturado de agoras”, por isso não condiz com a idéia
de progresso, nem de desenvolvimento; ele propõe justamente o contrário, o caminho da
contramão, uma história a contrapelo e um tempo ao revés. Benjamin critica a idéia do tempo
pontual, fugidio, e lança o “tempodeagora”, que não é homogêneo, nem vazio, e cujo
presente não é passagem, mas se mantém imóvel no limiar do tempo como o verdadeiro lugar
para a construção da história, ou das possíveis histórias.
A leitura que o filósofo italiano Giorgio Agamben faz do tempo benjaminiano denota
que essa capacidade de parar o tempo a cada instante acontece porque o homem sabe que sua
pátria original é o prazer, e que não deve apenas interromper o fluxo do tempo, a cronologia,
mas possibilitar uma mudança qualitativa dele (uma cairologia6). Tomar o prazer como
estância para pensar o tempo é considerar o indivíduo antes da coletividade, o que difere muito
da proposta benjaminiana, que está sempre voltada para o coletivo, para a sociedade.
6 Para Agamben, o cairós é aquele que concentra em si os vários tempos e que livra radicalmente o homem da sujeição
ao tempo quantificado (AGAMBEN, 2005, p.125).
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O problema que Agamben aponta quanto ao tempo e à história é que o homem, por não
poder prescindir do tempo – essa idéia também é cara a Borges – não conseguiu acumular uma
experiência adequada à sua idéia de história. Assim, a idéia que se tem do tempo é construída
por intermédio de imagens espaciais, ou ainda de imagens sucessivas. Desse modo, parecelhe
difícil compreender o tempo múltiplo, bifurcado, descontínuo, interrompido.
Segundo Agamben, a concepção ocidental compreende o tempo como pontual, da
ordem do instante, ou ainda fugidio. Entender o tempo como pontual é encarálo
sucessivamente, é compreendêlo entre um antes e um depois. Nietzsche pensou haver pensado
o tempo de outro modo quando instituiu a idéia de processo, mas Agamben, em Infância e
história, aponta que o tempo como processo não é senão uma simples sucessão de agoras
conforme o antes e o depois, ou seja, é ainda pontual, mas com uma carga diacrônica. Na
verdade, essa concepção de tempo como processo nada mais é que idéia do tempo moderno;
tempo esse que está diretamente ligado às idéias de progresso e desenvolvimento, que são os
motores da modernidade.
Como contrapartida, Agamben fala de uma experiência essencial, imediata e disponível,
que poderia instituir uma nova concepção de tempo instaurada pelo prazer que não se
desenrola em um espaço de tempo, mas é a cada instante um tanto de inteiro e completo 7.
Acreditar nisso é crer em um tempo que não se desenrola sob uma linha de causas e
conseqüências. É acreditar que o próximo instante pode ser completamente diferente do
anterior, que pode não ter nenhuma relação com seu precedente nem conter vestígios de um
instante que virá.
A argumentação de Agamben parte de uma crítica à experiência ocidental do tempo
que, por considerálo como instante e quantitativo, o compreende como inapreensível, levando,
assim, ao fracasso de toda tentativa que possa existir de dominação do tempo. O fato de o
homem achar que pode dominálo, ou mesmo, de pensar em sua dominação, já caracteriza o
tipo de importância que ele atribui ao tempo, e o modo como ele se vê subjugado por ele, pois,
se ele anseia dominálo, é porque é o tempo quem o domina. E o que Agamben pretende é
desfazer essa relação ao propor o tempo qualitativo em que se instaura o prazer, promovendo
assim o esquecimento do tempo. O homem deixa de ser aquele que está sempre correndo atrás
do tempo para ser aquele que esquece que ele passa, isto é, sua vida não é mais regida por ele,
7 Borges e Benjamin também compartilham dessa idéia de que cada instante de tempo pode conter toda a história.
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mas por sua história. É na história que o homem encontra sua dimensão original, é nela que ele
vive e sente prazer. O gesto, que antes era o de ocupar o tempo, agora é de fazer história.
Dessa forma, observamos que o tempo deixa de encadear os fatos para que eles possam
ser relacionados espacialmente, isto é, o meio que conduz os fatos da história não é mais o
tempo, mas o espaço, o que faz com que eles sejam encarados sob outro prisma, e, assim,
montados por outro viés.
Sobre os fatos, Borges diz que eles são apenas pontos de partida para a invenção e o
raciocínio, do que Benjamin não discordaria, visto que conhecer historicamente uma época não
é saber de seus acontecimentos, nem saber dispôlos em ordem cronológica, mas, sim, encará
los como um feixe, ou para usar um termo benjaminiano, uma constelação, cujos fatos
reunidos sobre outro modo de operação, que não o temporal (a cronologia), possa emanar outra
configuração mais espacial e relacional, permitindo assim o método da montagem.
Montar os fatos, os acontecimentos, significa relacionálos, aproximálos de outro
modo, deixando transparecer características que antes não eram vistas por serem ignoradas,
desprezadas. Ao fazer uso desse processo de montagem, Benjamin instaura o desvio, o desvio
de um curso temporal, o desvio de relações por justificações e o próprio desvio de meta, de
objetivo, que, segundo a História tradicional, é a busca da Verdade. Estabelecer o desvio
como método é incitar o ir e vir, é voltar ao fato, revêlo, desconstruílo para formálo de novo.
É desviando o curso da história que Benjamin concede a possibilidade de trazer o
passado como citação e, assim, fazer uso da técnica de montagem para criar a outra história.
Benjamin sugere essa idéia na tese III, ao propor que cada instante vivido volte como citação
na ordem do dia do Juízo Final. Trazer o passado como citação é provocar não somente o seu
retorno, mas um embate entre ele e o presente ao interromper o fluxo.
Mas o que é uma citação? Citare em latim é pôr em movimento, fazer passar do repouso
à ação. Colocar um texto em movimento com outro é fazêlos interagir, dialogar. O fluxo de
uma leitura já não é da ordem da linearidade, como diz Compagnon, o leitor tem a liberdade de
parar em qualquer momento e voltar, recortar, saltar qualquer trecho. É interromper o fluxo da
leitura para deixar outra voz falar, para retomar uma questão já tratada por outro autor
(COMPAGNON, 1996). Assim, a citação na história é trazer o passado para o presente, é
mover um tempo ao outro. Não é isso o que faz o historiador benjaminiano, colocar a história
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em movimento ao analisar os fatos espacialmente, ao montálos à sua maneira, ao propor uma
nova ordem de interação entre eles?
Podemos pensar ainda que o aparecimento da imagem dialética pode ser comparada ao
da citação, na medida em que as duas, como fragmento, trazem embutidas nelas mesmas o
todo do acontecido, bem como pelo fato de que também provocam a suspensão do tempo a
partir da interrupção do fluxo.
Outra conseqüência importante desse desvio é que, ao interromper o curso da história,
suspendese o tempo, e com ele, a questão do progresso tomada como eixo para a construção
da história. História essa que por não ser calcada na idéia de progresso, não flui em um tempo
homogêneo ou vazio sob o princípio da causalidade, como se os acontecimentos se
justificassem ou pudessem se desenrolar sem obstáculos.
Na tese XV, Benjamin reflete sobre essa vontade de parar o tempo, durante a Revolução
de Julho de 1830, como uma tentativa de deter a marcha triunfal dos vencedores, gesto
inspirado em Josué que, segundo o Velho Testamento, suspendeu o movimento do sol para
garantir o tempo necessário à sua vitória:
Chegado o anoitecer do primeiro dia de luta, ocorreu que em vários pontos de Paris,
ao mesmo tempo e sem prévio acerto, dispararamse tiros contra os relógios das torres.
Uma testemunha ocular, que, talvez, devesse à rima a sua intuição divinatória,
escreveu então:
Quem poderia imaginar! Dizem que irritados contra a hora
Novos Josués, ao pé de cada torre
Atiraram nos relógios para parar o dia (BENJAMIN apud LÖWY, 2005, p.123).

O primeiro dia de luta que marcou o início da Revolução de Julho perpetuou essa data
ao inserila no calendário. O calendário tem a função de lembrar o passado, de marcar um
acontecimento e de propagar sua extensão, por isso, segundo Benjamin, é o tempo histórico,
humano, carregado de memória e atualidade, diferente do tempo dos relógios puramente
mecânico, vazio, automático e quantitativo. Todavia, esse tempo vivido do calendário ainda
pode ser distinguido de outro tempo, que é o vivido pelo jogo, conforme Agamben, pois
enquanto o primeiro sugere o tempo detido ao fixar a data de um acontecimento e fundar o
calendário, o segundo, por sua vez, provoca o tempo corrido, ocasionando, assim, a destruição
do calendário pelo esquecimento da data.
Parar o tempo e acelerálo, que implicações esses gestos trazem para a história? E para
o espaço da história? E, mais importante, para a narrativa literária? Benjamin diz que parar o
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tempo é preencher seu espaço vazio; é voltar ao passado e enfrentar a ruína que se acumula
com o decorrer do tempo; é interromper o continuo da história para propor outra, um desvio; é
possibilitar a montagem dos cacos, dos ecos do passado no presente; é ser tocado por um sopro
de ar já respirado; é transformar cada momento vivido em uma citação à ordem do dia.
Acreditamos que esses dois tipos de enfrentamento com o tempo, parálo e acelerálo,
podem ser capazes de nos levar a um novo tipo de experiência com ele, diferente daquela
refletida por toda concepção fundamental do ocidente, segundo Agamben, que se baseia em
uma tentativa sempre fracassada de dominálo. Desse modo, propomos uma concepção do
tempo que não se fundamente nessa tentativa de dominálo, mas aceite a possibilidade de pará
lo ou acelerálo.
Borges também nos dá um exemplo de quem conseguiu parar o tempo. Hladik,
personagem de “O milagre secreto”, pediu a Deus para que lhe concedesse um ano a fim de
terminar um poema circular sobre um drama que não se desenrola por estar sempre dando
voltas sobre si mesmo8.
O conto narra a história de Jaromir Hladik, escritor, autor de uma tragédia inconclusa
chamada Os inimigos, que é preso e condenado à morte. Em sua última noite, pede a Deus que
lhe conceda mais um ano a fim de terminar esse poema, o que lhe é concedido em sonho. No
dia seguinte, dois soldados entram em sua cela e lhe ordenam que os acompanhe; levamno,
então, para o local combinado e lhe dão um cigarro para que espere melhor seu desfecho que
será às nove horas da manhã. No tempo certo, o pelotão formase, e o sargento brada a ordem
final. Nesse momento, o universo físico cessa. Hladik imagina que está no inferno ou que está
morto, pois não acredita que o tempo pudesse ter sido realmente detido. Mas Deus elaborara
para ele “um milagre secreto: matáloia o chumbo alemão, na hora determinada, mas em sua
mente um ano transcorria entre a ordem e a execução.” (BORGES, 1999a, p.572). Nesse conto,
um ano se passou do modo como dois minutos se passaram, o tempo que demorou para que se
apagasse a fumaça de seu cigarro. Um dos tempos detevese, enquanto o outro transcorreu para
que Hladik terminasse sua obra. Ao terminar, foi derrubado pelo quádruplo disparo. Os tempos
eram dissonantes, e o espaço? Que tipo de espaço suporta tempos destoantes? Espaços também

8 Segundo Foucault, esse é um drama no qual tudo se repete, pois Hladik escreve o que ninguém poderá ler, nem mesmo
Deus, “o grande labirinto invisível da repetição, da linguagem que se desdobra e se faz espelho de si mesma.”
(FOUCAULT, 2001, p.49).
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dissonantes? Ali também se justapunham dois espaços, o da morte e o da escrita, um como
limite do outro.
Que espaço abarcaria essa suspensão do tempo? E sua aceleração? Todavia, essa
pergunta pressupõe que consideramos o tempo como algo contido no espaço. Reconsiderando
a, teríamos: Que espaço acompanharia uma suspensão/aceleração do tempo? É possível pensar
em uma suspensão/aceleração do espaço também? Que implicações surgiriam se detivéssemos
ou acelerássemos o espaço? E se pensássemos o tempo como uma série de espaços
estabilizados, como fez Bachelard, temporalizaríamos o espaço, ou espacializaríamos o tempo?
Nesse teatro do passado que é a memória, o cenário mantém os personagens em seu
papel dominante. Por vezes acreditamos conhecernos no tempo, ao passo que se
conhece apenas uma série de fixações nos espaços da estabilidade do ser, de um ser
que não quer passar no tempo; que no próprio passado, quando sai em busca do tempo
perdido, quer suspender o vôo do tempo. Em seus mil alvéolos, o espaço retém o
tempo comprimido. É essa a função do espaço (BACHELARD, 2003, p.29).

Em “O milagre secreto”, um milagre, que não deixa de ser um fato grave, provocou a
interrupção do tempo; em “Emma Zunz”, os fatos graves não pararam nunca de suceder no
presente; e a imagem dialética, em seu lugar, é capaz de tanto provocar uma interrupção no
tempo, como prolongar o acontecido e fazer o passado irromper no presente. Desse modo,
podemos observar que os fatos graves parecem ocupar o limiar entre realidade e irrealidade,
verossimilhança e inverossimilhança. No caso de “Emma Zunz”, a morte súbita de seu pai
revelou o caráter não consecutivo do tempo e a não causalidade entre suas partes, pois como
compreender uma morte inesperada? Como acreditar no que de fato aconteceu? Uma pergunta
essencial feita pelo narrador é, na verdade, como tornar verossímil a realidade?
Cito Borges, em “Emma Zunz”
Narrar com alguma realidade os fatos dessa tarde seja difícil e talvez improcedente.
Um atributo do infernal é a irrealidade, um atributo que parece diminuir seus terrores e
que talvez os agrave. Como tornar verossímil uma ação na qual quase não acreditou
quem a executava, como recuperar esse breve caos que hoje a memória de Emma
repudia e confunde? (BORGES, 1999a, p.629).

Em “Quando a ficção vive na ficção”, Borges discute a cena de Hamlet na qual se ergue
um palco dentro de um palco. Ele comenta que De Quincey, em um artigo de 1840 observa
que o estilo da peça menor “faz com que o drama geral que a inclui pareça, por contraste, mais
verdadeiro. Eu [Borges] acrescentaria que seu propósito essencial é [o] oposto: fazer com que
a realidade pareçanos irreal” (BORGES,1999b, p.505).
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Walter Benjamin também perguntaria: como tornar verossímil a realidade de uma
experiência pela guerra na faixa de trincheira ou no campo de concentração, visto que,
segundo ele, ninguém deseja falar sobre os acontecimentos graves, pois o homem voltou mudo
do campo de batalha, mudo de experiências comunicáveis.
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A caminho da literatura: a linguagem em Sérgio Buarque de Holanda
Lorena Lopes da COSTA*
Contemporâneo a Lucien Febvre e com um repertório que trafega entre Camões e Inca
Garcilaso, Sérgio Buarque de Holanda debruçase sobre a literatura fabricada na época dos
descobrimentos, que inclui poesia, escritos de viagem, cartas, ensaios, para interrogar mitos
enredados à mentalidade lusoquinhentista. Embora entender o mito como espaço de domínio
da literatura exija algumas problematizações, não é possível, tampouco, desconsiderar que
Sérgio Buarque pesca mitos ao recorrer à literatura, como quem acredita, por meio dela, poder
acessar um universo revelador de como pensaram os homens coevos.
Segundo seu crítico, Ettore FinazziAgrò, Sérgio Buarque de Holanda transita entre
linguagens e estabelece um método que, ambíguo, fica “a meio caminho entre história e
literatura” (FINAZZIAGRÒ, 2005, p.143), por se valer de figuras. O historiador, ao insistir no
apelo às imagens e às metáforas ligadas a elas, estabelece um modo figural de pensar o
passado, que é, por isso, diferente e, só por isso, capaz de ajustar o dado e a sua representação,
operação que sempre desafia o historiador. Com esse traço de escrita, sugere o crítico, Sérgio
Buarque de Holanda, não apenas frequenta a ficção para extrair dela informações sobre o
passado, a fim de instrumentalizálas para o uso no presente, mas ainda empurra seu discurso
para a fronteira da história com a literatura, em função, além do cuidado extremo com as
palavras, desse apelo ao visual.
Em Visão do Paraíso, o historiador brasileiro1 não parece ter querido mostrar o processo
de elaboração do mito edênico nem, de forma alguma, ter recorrido a ele para explicar toda a
história. Segundo Sérgio Buarque, em prefácio à segunda edição, o recurso ao mito ou a
possibilidade de explorar a imagem do Éden, difundida no momento dos descobrimentos,
permitiram organizar num esquema:
os fatores que presidiram a ocupação pelo europeu do Novo Mundo, mas em particular
da América Hispânica, e ainda assim enquanto abrangessem e de certa forma
explicassem o nosso passado brasileiro (HOLANDA, 2000, p.X).
* Mestranda em História pelo PPGH / UFMG. Bolsista CNPq. Contato: lorenalpl@hotmail.com.
1 A respeito de Sérgio Buarque de Holanda, Antonio Candido diz haver existido junto e, por vezes, inseparável do
historiador, um dos maiores críticos literários que o Brasil já teve. Até o fim dos anos 50, de fato, Sérgio Buarque se
dividia entre as duas vocações. Nos anos 40, por exemplo, publicou diversos estudos históricos, como Monções,
enquanto com a outra mão redigia as críticas no Diário de Notícias, atestando, por um lado, um interesse pela história,
por outro, pela literatura, mas, não raro, fazendoas confluir.
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Ao menos em intenção, o autor quer explorar o mito para abordar fundamentos da
História do Brasil e para elucidar aspectos da formação nacional ainda atuantes2.
As narrativas de viagem, os tratados descritivos revelam quão enraizado o mito estava
na imaginação de navegadores, exploradores e povoadores das Américas. Nessa literatura, a
tópica das visões do paraíso é, a todo tempo, reiterada. Mas, porque tem suas nuances, é que
ela é reveladora. A forma de aceitação da nova realidade ou de resposta frente à sedução do
maravilhoso não foi uniforme entre os povos europeus que se lançaram ao Novo Mundo. Entre
os lusitanos, a particularidade era sempre atenuada. Esse fenômeno, por ele intitulado
“atenuação plausível” (HOLANDA, 2000, p.292), teria, de fato, suas raízes históricas, mas é
nos mitos que se pode percebêlas de forma mais clara: entre os portugueses, costumavam
perder esses mitos o “viço originário, despindose de muitas das suas frondosidades irreais ou
inverossímeis”, de modo a se fazerem mais plausíveis para homens cuja imaginação fosse mais
tímida, como os próprios lusitanos. Sérgio Buarque não realça as nuances, no entanto,
relacionandoas a algum suposto espírito nacional, mas busca as raízes dessas contingências
históricas que diferenciariam, nesse momento, um povo de outro, quanto à forma de traduzir a
novidade.
A sobriedade e o realismo português não apenas aparecem nos escritos portugueses,
como ajudam a entender a dimensão do fantástico, atenuado portanto, no esforço colonizador.
A literatura dos navegadores quinhentistas portugueses está longe de ser tomada por mistérios
e desvarios. Segundo o autor, o maravilhoso e o misterioso, tão presentes na literatura de
viagem à época do descobrimento do Novo Mundo, são singelos, ocupando espaço reduzido
nos escritos quinhentistas dos portugueses sobre os seus próprios descobrimentos.
O historiador brasileiro elenca possíveis motivos: a sensibilidade para o exótico talvez
já tivesse sido amortecida pela prática já assídua das navegações e, consequentemente, do
contato com terras e povos diferentes ou, ainda, o fascínio pelo Oriente talvez fosse capaz de
abarcar para si toda a surpresa que, assim diminuída, o Ocidente não seria capaz de despertar.
Interessa, porém, notar que é nos ditos escritos quinhentistas que o historiador pode entender
que “não os inquietam, aqui, os extraordinários portentos, nem a esperança deles”
(HOLANDA, 2000, p.1). Todo o fabuloso é como que contido pelas limitações humanas e
terrenas.
2 Apesar de que esse segundo propósito isso não se teria cumprido em Visão do Paraíso, segundo afirma o próprio autor.
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É aí, pois, que a relação entre história e literatura, segundo a abordagem de Sérgio
Buarque de Holanda pode elucidar alguns pontos. O primeiro deles desperta a atenção para o
fato de como a temporalidade define e redefine essas denominações. Aquilo que fora
produzido pelos navegadores que, então, ao escreverem, assumiam a pena de cronistas, passa,
facilmente, à consciência histórica atual, a ideia de um registro literário, de viagem. Atento,
Sérgio Buarque observa que, nas crônicas mesmas, esses cronistas deixam seu registro
imputando a si a função de historiadores, reivindicando tanto a companhia de Marco Polo,
quanto a de Heródoto. O segundo ponto liga o formato do mito ao registro que se quis
histórico e que se quer literário. Já dito, as terras descobertas nas Américas pelos portugueses
não os teriam afetado da mesma forma como ao europeu em geral, o que teria resultado na
parca contribuição lusa para a formação dos mitos da conquista, posto que esses cronistas
seriam afeitos à experiência e só dados ao fabuloso nos momentos em que recorrer à
experiência não bastasse para gerar explicação satisfatória.
O historiador não se restringe, aliás, aos registros deixados por marinheiros e
exploradores, o que não seria pouco. Em seu diálogo com o universo literário, o autor
escabulha, para além de registros de viagens e mitos, também a poesia e até estudos da história
literária. Sérgio Buarque encontra, nesses registros literários, não apenas pistas da visão de
mundo que argumenta ser a dos lusitanos quinhentistas, como a expressão objetivada dela,
nesses registros, mesmo até na poesia de Camões:
E que irá marcar as próprias páginas dos Lusíadas, numa das oitavas finais, onde o
poeta, falando a Dom Sebastião, exclama a propósito de “disciplina militar prestante”,
que esta não se aprende (...) na fantasia sonhando, imaginando ou estudando, se não
vendo, tratando e pelejando (HOLANDA, 2000, p.11).

Sérgio Buarque, então, além de visitar a literatura da época, como um escafandrista3 faz
em busca de outros mundos, visita também a crítica concernente a ela, e faz, assim, sua
hipótese dialogar com a história da literatura. Num estudo sobre a história literária dos
descobrimentos marítimos, Leonardo Olschki (apud HOLANDA, 2000)4 nota que, à medida
que prosseguiam os empreendimentos lusos na orla africana, ao longo do século XV, as

3 A metáfora do escafandrista se inspira no trabalho de Heloísa Starling acerca da música de Chico Buarque de Holanda,
“Futuros Amantes”, em que o vocábulo aparece, sugerindo, para ela, algum diálogo entre o trabalho do músico, o filho,
e do historiador, o pai. Ver: Starling (2009).
4 A referência completa, tal como indicada por Holanda, é: OLSCHKI, Leonardo. Storia Letteraria delle Scoperte
Geografiche. Studi e Richerche, Florença, 1937.
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representações marcadas pelo fabuloso ou mesmo pelo monstruoso que, pujantes
anteriormente, vãose apagando dos roteiros e dos mapas.
Qualquer que seja o registro literário, fica claro, no estudo de Sérgio Buarque, quão
reveladora a literatura, em geral, é para se pensar a mentalidade num dado contexto. Em busca
da mentalidade do português quinhentista, da forma como ele pensou seu mundo circundante,
lidou com o novo, muitas vezes ainda sem recursos suficientes para explicálo, Sérgio Buarque
fez da literatura, portanto, um universo privilegiado para se buscar o tipo de sensibilidade que
norteia a visão de um povo num certo momento. A literatura é, na pesquisa de Sérgio Buarque
de Holanda, essa fonte em que se pode buscar “eldorados, amazonas, serras de prata, lagoas
mágicas, fontes de juventa” (HOLANDA, 2000, p.161), na medida em que, nos escritos, pode
se averiguar se tais elementos aparecem, qual dimensão tomam no relato ou, ainda, se não
aparecem embora fossem esperados, a julgar pela presença constante em outros escritos da
época. Se, por um lado, as histórias cavalheirescas, com suas maravilhas irreais, de certa
forma, emprestam crédito aos novelistas das conquistas de Castela, que povoam suas histórias
de “ilhas encantadas, fontes mágicas, terras de luzente metal, de homens e monstros
discrepantes da ordem natural, de criações aprazíveis ou temerosas” (HOLANDA, 2000,
p.162), por outro, em claro contraste, mais minguada é a participação da fantasia nos feitos
registrados pelos portugueses em terras do Brasil. É na literatura disponível que se vê ou se
nota a ausência, enfim, de “aqueles gigantes, aquelas amazonas, aqueles pavorosos
cinocéfalos” (HOLANDA, 2000, p.162).
No Brasil, seriam exceção os escritos não dominados pelo esforço lusoquinhentista de
se ater a um realismo contido. A exceção caberia às crônicas quase hagiográficas, cuja
concessão ao milagroso, em função do gênero mesmo, não pode ser de todo ausente. É o caso,
por exemplo, do cronista Simão de Vasconcelos, jesuíta lusitano, bem como de seu
contemporâneo, o Doutor Antonio de León Pinheiro. Um a registrar metamorfoses de
bichinhos brancos que passam a mosquitos, lagartixas, borboletas e daí a colibris, outro a
verificar os rios que tornam o Novo Mundo o lugar do Éden. É a literatura, mais uma vez, a
ferramenta que habilita o historiador não apenas a moldar a investigar a visão de mundo do
português quinhentista, como a sinalizar aquilo que foge a tal campo de visão, dando à
categoria mesma de mentalidade um contorno menos rígido que aquele dado pelo escafandrista
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da literatura do mesmo período, Lucien Febvre, cuja obra mestra trata da literatura de Rabelais,
para entender o século XVI.
A literatura que Sérgio Buarque de Holanda consulta permite dizer de um realismo
repousado, de uma afeição por parte dos portugueses ao concreto e ao quotidiano, mas não de
uma “perfeita ascese da imaginação” (HOLANDA, 2000, p.178), como sinalizam as exceções.
Até mesmo a metáfora, tão elementar ao registro literário, porta seu quinhão de historicidade.
Naqueles tempos, diz o estudioso, as metáforas nem sempre eram simplesmente metafóricas,
de modo que era próprio à mentalidade coeva conferir mais valor literal às fórmulas literárias
que a mentalidade contemporânea ou a mentalidade pósrevolução científica, de forma mais
geral, permitiriam conferir. Fica sugestionado, então, que a literatura permite, de acordo com o
estudo de Sérgio Buarque, acessar a mentalidade de um tempo e de um povo, incluindo aquilo
que ela comporta de mais extravagante e que lhe foge à regra geral, como bem mostra o estudo
de Lucien Febvre (2009). Para o historiador brasileiro, porém, a literatura ainda possibilita
captar o valor que, por essa mentalidade, é atribuído a ela própria: de literalidade ou
imaginação, ou, ainda, o valor que se pode a ela atribuir, a partir de como seus registros
mesclam os dois elementos, revelando, destarte, sua forma própria, marcada por sua
temporalidade.
De uma terceira maneira, a julgar pelas outras duas que foram elencadas, Sérgio
Buarque explora o registro literário a fim de melhor entender não a ausência da sedução dos
motivos edênicos sobre os portugueses, mas o enfraquecimento da intensidade com que os
afetava. Segundo o autor, tendo em vista uma vigorosa tradição, desde gregos e romanos, a
fornecer variados modelos, “até os de mais profundo e repousado saber se inclinavam a
encarar os mundos novos sob a aparência dos modelos antigos” (HOLANDA, 2000, p.227).
Em alusão a essa tradição, cronistas do Novo Mundo, citando, copiando, imitando,
aludindo, buscaram naquilo que a literatura registrou, ao terem querido seus poetas dizerem de
outros tempos e outras civilizações, formas ou mesmo fórmulas que os auxiliassem na difícil
empreitada que se lhes apresentava: dizer das civilizações que encontravam, no momento
mesmo em que escreviam, mas convencidos, porque pela literatura avisados, de que o tempo
delas era outro. Certamente, não só os portugueses se valeram desse recurso e a ele, de alguma
maneira, resistiram – resistência que se explica já que, para citar um exemplo, o prestígio das
Vidas, de Plutarco, não deixava de sinalizar a inferioridade do século XVI, por ser, ele mesmo,
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o eleitor do autor grego e, com ele, do modelo grego, ao invés de um autor renascentista para a
alta missão pedagógica de explicar a história. Mas, mesmo que, subrepticiamente, tenha
havido tal resistência aos antigos, os modelos literários foram buscados entre eles, amiúde.
A herança literária não apenas se enraíza no imaginário renascentista, quanto mais seu
uso se faz frequente, como consolida e espraia determinadas simbologias, crenças e mitos 5,
orientando, como não poderia ser diferente, o exercício da visão. Para não citar mais que um
exemplo, dentre os numerosos citados pelo autor, a figura do unicórnio fabuloso que, por tanto
tempo frequentou a imaginação do Velho Mundo, influencia a forma com que se descreve o
rinoceronte e a anhuma, ave brasileira. Prova da contaminação são os escritos de Fernão
Cadim, que atestam ter o corno da anhuma o poder de devolver a palavra ao mudo, em seu
tratado de viagem sobre a terra e a gente do Brasil; bem como os escritos de Guilherme Piso,
que descreve tendo também como alvo a terra e as gentes do lugar que chama de Índia
Ocidental, e, ainda, registros do já citado jesuíta Vasconcelos e, por fim, do texto medieval de
Brunet Latin, que diz em seu O Livro do Tesouro, da estridência do brado de um unicórnio –
exemplo que mostra não apenas a progressão do modelo que nasce numa época remota, mas
que vale também como mais uma prova da exceção ao fenômeno da atenuação plausível. Na
busca, enfim, de significados ocultos, de ensinamentos e simbolismos religiosos, não só
animais, mas também as gentes, as flores e os frutos, as plantas em geral e também os rios
receberam de uma literatura herdada e disponível, oriunda de outros tempos e de ambientes
tanto pagãos quanto cristãos, chaves explicativas.

5 Muitos deles, agudizados no Medievo de caráter claramente bíblico – as referências ao Gênesis não são poucas. Ver:
Holanda (2000).
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Tradução: da dívida à dádiva
João Guilherme DAYRELL*
Há dois tradutores franceses do mito Torre de Babel1. Um deles, Luis Segard, ao
descrever o mito, faz alusão à determinada transformação dos materiais, que escapa à
interpretação/tradução de Jacques Derrida2: “tijolos viram pedra, betume servindo de
argamassa” (SEGARD apud DERRIDA, 2002, p.16). O outro, Chouraqui, lembra que a
punição de deus se dá pela tentativa do homem de se chegar a um altíssimo: trés haut,
expressão usada na língua francesa para designar deus, como destaca o tradutor apresentado
por Derrida. A vingança de YHWH, Yahvé, Jeová ou Javé – metamorfoses do significante
usado para se referir a deus – é, portanto, consequente de um ressentimento causado pela
ambição dos homens que desejam alcançar a figura divina. É exigido, destarte, que parem a
construção da torre. A estratégia usada no intuito de frear a obra e punir a ousadia dos
humanos consiste na criação de línguas e raças distintas: doravante as línguas se dispersam,
continuando, entretanto, seladas pelo Seu – de deus – único nome, amarração esta intitulada
Babel.
Babel é a firmação – pela confusão – de um nome próprio, imposição de um único, do
absolutamente singular, inalcançável, que não pode ser substituído, o que significa, dizendo de
outra forma, a demarcação da impossibilidade – ou, no caso, de uma proibição – de ser
introduzido numa economia das trocas, da equiparação. A partir de então, rompese o
cordialismo, a “transparência pacífica entre os homens” (DERRIDA, 2002, p.25), que, por
outro lado, pode ser entendido como ponto chave para a instauração de uma violência colonial,
já que para se estabelecer uma língua comum presumese a imposição de um idioma sobre
outro qualquer: um imperialismo linguístico. Com a Babel, entretanto, a tradução cambia de
uma tarefa realizável para um trabalho impossível, uma dívida que não mais pode ser quitada.
Tal procedimento marca, todavia, a firmação de um oxímoro, que destacamos: a confusão é
justamente o que garante a possibilidade do Uno, o que une é, precisamente, a desunião, ou,
* Doutorando em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Bolsista FAPEMIG. Contato: chicodms@gmail.com.
1 Narrativa Bíblica encontrada na gênese. Na antiga mesopotâmia – hoje Iraque –, homens se reuniram para construir
uma Torre. O empreendimento foi entendido, por deus, como tentativa dos homens de alcançálo. Assim, os homens
que falavam a mesma língua foram castigados por deus com a confusão entre língua e raças instauradas entre eles,
como explica Jacques Derrida (2002).
2 Derrida (2002) nos traz os tradutores citados sem, no entanto, fornecer as referências bibliográficas, conforme a edição
do texto usada neste trabalho.
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por fim, que a fragmentação e a multiplicação das formas étnicas e expressivas são a garantia
da manutenção de um todo basilar; o viés sob o qual deus instaura seu domínio.
Babel se traduz e não se traduz, pois deus subtrai ao homem a possibilidade da tradução
e instaura uma univocidade sua: ele é a própria tradução, transmutada na impossibilidade de se
traduzir. Portanto, o não entendimento é justamente o que é entendido em todas as línguas, a
condição para o possível entendimento, uma compreensão porvir: a tradução, então, produz
seu efeito à semelhança do pharmakon (DERRIDA, 1991) – gift: em inglês, dádiva, em
alemão, veneno –, como o compreende Derrida: permitindo o acordo entre os diferentes, de um
lado, ou a imposição violenta de uma língua sobre a outra, de outro. Antídoto e tóxico. Daí que
o termo Babel, sendo concebido nos demais idiomas como espécie de celeuma, assume o
máximo de sua generalidade, semelhante a outras, como, por exemplo: nome, história e deus.
Ela – Babel – é, de tal maneira, a impossibilidade de terminar, acabar, totalizar,
transfigurandose no próprio ato de contentarse consigo, a conveniente conclusão, o efeito de
um total: ou seja, a tradução de um sistema em desconstrução, a firmação da presença pela
ausência, o vestígio, tornando o gesto tradutório correlativo à visão dos arquitetos perante uma
obra infinita, em eterno progresso. Babel se coloca como circunstância para algo, história da
história, nome do nome, generalização de outras generalidades, o que leva Derrida a dizer:
deus desconstrói ele mesmo, “and He war”, como colocava James Joyce 3, em Finnegans Wake.
A partir da leitura de Platão e Aristóteles, Derrida (2004)4 postula que a nossa precária,
já que impossível, compreensão de deus, ou melhor, a instância que parte, ou de alguma forma
deriva do entendimento infinito e da onipresença divina é a alma. A voz seria, neste contexto, a
derivação direta da alma, pela qual postularseia a relação significante/significado. Portanto, o
logocentrismo entende o ser como presença, sobretudo, da alma e, a escrita, como derivação da
3 Em artigo, o crítico Sérgio Medeiros (2011) nos traz a leitura que Jacques Derrida fornece acerca da frase destacada de
Finnegans Wake, de James Joyce. “O filósofo argelino Jacques Derrida discutiu magnificamente no ensaio ‘Deux mots
pour Joyce’ o papel da voz e da letra em Finnegans wake e poderá elucidar a questão deixada em aberto no parágrafo
anterior. Mencionamos atrás duas palavras cunhadas pelo próprio Joyce, ‘laughtears’ e ‘roaratorios’. Ao contrário de
Cage, porém, Derrida não se deterá numa ou outra palavra composta, mas numa palavra comum que, no entanto, é
incomum, pois poderia ser lida simultaneamente em duas línguas, o inglês e o alemão. No primeiro capítulo da Segunda
Parte, deparou Derrida com estas sentenças: ‘And shall not Babel be with Lebab? And he war’. A primeira tradução de
‘he war’, segundo Derrida, seria "ele guerra", "ele faz a guerra". Mas, ‘babelizando um pouco’ (a palavra Babel aparece
na frase precedente), podese ler ‘war’ como um verbo alemão, então a tradução seria: ‘ele foi’. E, nessa mesma linha
de leitura, talvez também se pudesse ‘ouvir’ (não exatamente ‘ver’) o verbo ‘war’ transformarse num adjetivo, também
alemão, ‘wahr’, verdadeiro. ‘Ele foi verdadeiro’ seria a tradução da frase, mas esta também significa ‘ele fez a guerra’,
coexistindo, em ‘war’, várias palavras em guerra entre si, conforme o termo seja lido, sucessiva ou simultaneamente,
em inglês e alemão. O verdadeiro, proporá o filósofo, é o ser em guerra, a batalha das línguas”.
4 Publicada pela primeira vez em 1967.
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voz, que, por sua vez, deriva do logos: a escrita seria, de acordo com a referida assertiva,
significante do significante. Para Derrida, ainda, “o signo e a divindade tem o mesmo local e a
mesma data de nascimento” (DERRIDA, 2004, p.16) tendo em vista que a revelação da
verdade – o mito, a história etc. – é, nada mais, que a verdade da verdade. A criação de uma
condição para a verdade. A palavra escrita estaria, por fim, privilegiada por uma determinada
objetividade, pois, na medida em que ela se afasta do significado, por ser uma dupla derivação
do último, teria ela maior precisão para visualizálo e presentificálo, se aproximando da alma
por dela se afastar. Contudo, “a presença não é um estado, mas um vir a ser da presença”
(DERRIDA, 2004, p.200), uma condição, o que nos leva a inferir, se a presença é o fora do
ente, do logos, da alma, o ente é sempre outro: o presente passa, o instante é imensurável.
Onde denominamos a presença de deus, o que temos é apenas o esquecimento do nada
(DERRIDA, 1971).
O vazio, entretanto, possui a sua forma, a sua singularidade: fazse necessário, portanto,
delimitála. Para Jakobson, existiriam três formas de tradução, sendo a primeira, a intralingual,
cuja função seria interpretar signos com outros signos da mesma língua, na qual, segundo
Derrida, deixase rubricar a tradução de uma tradução, que segue, contudo, como interpretação
definidora. A interlingual que, embora se destine a traduzir signos linguísticos provenientes de
outra língua, segue os preceitos da primeira forma da tradução citada. Por fim, resta a tradução
intersemiótica ou transmutação, responsável pela tradução/interpretação de signos linguísticos
por meio de signos nãolinguísticos (JAKOBSON apud DERRIDA, 2002).
Subjazendo tais estâncias, assinalamos o ímpeto da tradução de reapresentar, reproduzir,
ou, por fim, repetir algo. Como corolário do caráter impossível de tal tarefa, a repetição criará
sempre diferenças – diferencia, como grafa Derrida – ou dobras, para usar termo caro a
Deleuze: está destinada a ser um desvio do objeto primeiro, incapaz de totalizálo, como a
própria Babel. Deste modo, é preciso estabelecer polaridades que comprazerseão à
perspectiva da tradução, como vemos na estabelecida outrora por Deleuze acerca da repetição,
na qual uma “repetição é da identidade do conceito ou da representação”, sendo a outra
compreendida na diferença, “na alteridade” e “na heterogeneidade” (DELEUZE, 2006, p.50).
A primeira se coaduna à produção de presença permeada pela a mensuração do tempo: o
presente, pelo qual, digase, deve se agradecer ou retribuir. Não obstante, para Derrida,
“somente a privação de presença permite a experiência” (DERRIDA, 2004, p.203). Caso o
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presente – ou produção de presença – se dê a partir de uma categorização, presumindo a
correspondência exata entre palavras e coisas, discursos e fatos, a metáfora e o objeto por ela
substituído, verificarseá a impossibilidade de um objeto – como o texto – de se movimentar
livremente pela história, reduzindo sua pertinência ao que se propõe a tratar. A comunicação
correspondente a tal ato – Walter Benjamin nos atentava de forma profícua que poético e o
sagrado não visam à comunicação – que faz o objeto parar no tempo – já que ele não mais
significa, não pode vir a ser qualquer outra coisa, perdendo sua potência –. Assim, a economia
de mercado impossibilita a dádiva, o dom, colocando tudo na ordem do câmbio, efeito também
subjacente à língua, pois, de acordo com Derrida, “a língua é, também, um fenômeno de dom e
contra dom, de dar e tomar e de intercâmbio.” (DERRIDA, 1995, p.83).
A poesia, no entanto – levando em conta que Derrida baseia todo texto citado em um
curto poema de Charles Baudelaire, escrito quase cem anos antes – se constitui por um eterno
dispêndio do significado, o que a permite perpassar o tempo, não se vinculando à história5:
precisamente uma pré – próxima à arké, à fonte, ou, como diz Agamben (2000)6, uma pura
materialidade – e uma póshistória, o sentido porvir, adiado.
A tarefa do tradutor, como a designa Walter Benjamin, faria alusão a uma espécie de
responsabilidade, endividamento com o qual aquele que traduz teria de se deparar. O
compromisso restitutivo para com o texto supostamente original vincularia, portanto, a
tradução à dívida, não à dádiva, tendo em vista a necessidade da equiparação (DERRIDA,
2002, p.3031). Tal dívida é, para o filósofo alemão, tributária à obra como acontecimento,
ligado aos seus efeitos desejados em seu tempo de vida. No entanto, a “catástrofe metafórica”
(DERRIDA, 2002, p.31) se estabelece pois a vida é finita e o esquecimento implacável,
possibilitando apenas sobrevidas – Uberleben, que significa tradução, se aproxima de
Ubersetzen, sobrevivência –. Walter Benjamin se atentava ao fato, postulando uma espécie de
5 Bataille nos faz esta conexão entre o dispêndio – percebido na figura do potlach, trazido pelo trabalho de Marcel Mauss
– e a poesia. Diz: “A posição é inteiramente efeito dessa vontade deformada. A posição é, em certo sentido, o oposto de
uma coisa: aquilo que a funda é sagrado e a ordem geral das posições recebe o nome de hierarquia. É o propósito de
tratar como coisa – disponível e utilizável aquilo cuja essência é sagrada, aquilo que é perfeitamente estranho à esfera
profana utilitária, onde a mão, sem escrúpulos e para fins servis, levanta o martelo e prega a madeira. (...) A posição,
onde a perda é mudada em aquisição, corresponde à atividade da inteligência, que reduz os objetos de pensamento a
coisas. Com efeito, a contradição do potlatch, não se revela apenas em toda a história, mas também, mais
profundamente, nas operações de pensamento. É que geralmente, no sacrifício ou no potlatch, na ação (na história) ou
na contemplação (no pensamento), o que procuramos é sempre essa sombra – que por definição não poderíamos
apreender – que em vão chamamos de poesia, de profundidade ou de intimidade da paixão. Somos enganados
necessariamente, visto que queremos apreender essa sombra” (1975, p.111).
6 A questão perpassa a obra do pensador italiano. Destacamos o texto indicado.
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ética da tradução, tendo em vista o caráter irrefreável da finitude, pois, para o pensador. “o
significado (e o som) dos grandes poemas se modificam completamente com os anos, assim
(...) [como] a língua materna do tradutor.” No entanto, “a palavra do poeta sobrevive na sua
língua”, fazendo com que a melhor tradução esteja destinada a “afundarse nas (...) renovações
de sua língua” (BENJAMIN, 1992, p.6). E, se a sobrevivência se impõe como urgência à
irredutibilidade inexorável do esquecimento, retirando o tradutor da condição de endividado, é
porque tudo não se passa mais entre um doador e um donatário, mas entre dois textos. Este (s)
texto seria, por excelência, uma espécie de sobrevivência, que se constitui na forma de um
lapso, um instante imensurável que, entretanto, toca a roda da eternidade: o conhecimento
existe “(...) apenas em lampejos”, e o “texto é o trovão que segue ressoando por muito tempo”
(BENJAMIN, 2009, p.499).
A volta ao texto original já não se constitui pela retomada do familiar que, por sua vez,
produz seus receptores no texto original, mas somente enquanto esta instância original os
requer: todavia, a instância original – no caso do texto poético – não pede um retorno a si
devido aos seus enunciados – tendo em vista que sua tarefa não consiste na comunicação –,
mas o retorno a uma espécie de fórmula, de expressão, de singularidade, como a que
visualizamos na pegada, no rastro. Benjamin, portanto, vê a tradução como um contrato ele
mesmo, exposto enquanto tal, que evidencia a sua própria existência. Ou seja, não uma simples
transferência de conteúdo, mas uma tradutibilidade – que se vincula ao intraduzível –, o que
nos faz lembrar que Benjamin, igualmente, não se interessa pela reprodução, mas pela
reprodutibilidade (1994)7. A relação com o sublime contemporâneo passa, doravante, a “uma
representação inadequada do que aí se apresenta” (DERRIDA, 2002, p.44), que deve
demarcar, como no texto sagrado, a incomunicabilidade, porém, agora, pelo viés da
profanação8, da imanência.
Derrida demarca algo muito caro a Benjamin: a relação entre as línguas – a partir das
perspectivas do método tradutório – deve se firmar pelo viés da afinidade (DERRIDA, 2002,
p.44). Para Benjamin, esta estaria postulada em contraponto à analogia, tendo em vista que um
7 Referência explícita ao ensaio “A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica”.
8 Nas suas profanações, Agamben – que é um benjaminiano – nos lembra que religião – derivação do termo religio – não
deriva de religare – ligação entre o humano e o divino – mas, sim, relegere – separação entre o sagrado e profano –.
Então, não evocamos aqui um impossível sagrado da tradução, mas devemos trazer a Babel ao uso, nos aproximando da
definição de real de Lacan: aquilo que não cessa de não se escrever, um trabalho que deve ser exaustivamente realizado,
com a própria consciência de sua infinitude e impossibilidade. Benjamin parecia estar bem atento a isso (AGAMBEN,
2007, p.66).
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acontecimento, como uma música ou um poema, só poderia encontrar remissão por meio da
afinidade. Esta se inclui numa relação de outra ordem – como a do sentimento, do sensível –
que não da semelhança, que, por sua vez, caracteriza a analogia, “própria de uma concepção
moderna da autoridade e do pertencimento familiar” (BENJAMIN, 2009, p.3).
Se o tradutor não restitui nem copia um original, é que este sobrevive e se transforma –
e sobrevive porque (se) transforma –, assim como a língua materna se metamorfoseia com a
tradução, tornando a mãe, a família, num conjunto de estranhos, em devir: não análogos, mas
afins. Ou seja, a tradução, para Benjamin, é uma transposição poética, o que quer dizer: o texto
é, de certa forma, algo exilado, marcado pela sua falta e, no contato com outros textos – como
no ato de sua própria tradução, por exemplo – percebese intensificadas estas fraturas, deixa
transparecer algo sempre “fugitivo” (Fluchtig). O exilado – condição inerente ao texto, ou, ao
próprio sujeito, como nos diz JeanLuc Nancy – produz para o ressarcimento de sua própria
falta, a esperança da redenção (NANCY, 1996). Mas a falta é exatamente o que produz o
próprio sujeito9, pois é nela em que ele se vê fora de si, e por fazêlo, pode supor sua
constituição. O mesmo serve para a linguagem poder ser pensada enquanto exílio do sentido,
tendo em vista que o sentido é inesgotável de significado e de seu intercâmbio: “o sentido é
mesmo este exílio e asilo que é a linguagem”, diria Nancy, que completa: “o sentido e as
língua como transporte indefinido de significado é o que define as próprias línguas, e, com
elas, a Babel” (NANCY, 1996, p.39).
A união do corpo com a linguagem constituindo o que Nancy chama de sercom,
designa um (não) lugar além da interioridade e aquém da propriedade de algo exterior,
generalista, comum – de onde deriva comunidade, comunhão, comunismo –, sendo,
contudo, uma zona cinzenta entre um e outro, que leva, por fim, ambos em consideração,
marcando a singularidade. O sentimento de solidão, a nostalgia de um corpo do qual fomos
arrancados produz o anseio da ausência de espaço – como o da nação –, e como nos lembra
Octavio Paz, uma concepção muito antiga encontrada em quase todos os povos, entendia
justamente este nãoespaço como a imagem do paraíso, o “umbigo” (PAZ, 1984, p.187) do
universo. Segundo Paz, estaríamos nós, entretanto, expulsos do umbral do mundo e
9 “El yo como exílio, como apertura e y salida, salida que no sale del interior de um yo, sino yo que es la saima misma. Y
si el “a si” adopta la forma de um ‘retorno’ en si, se trata de uma forma enganosa: porque “yo” sólo tiene lugar
“después” de la salida, después del ex, si es que puede decir asi. Sin embargo, no hay ‘despues’: el ex es
contemporanâneo de todo ‘yo’ em tanto que tal” (NANCY, 1996, p.38).
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condenados a vagar pelos labirintos, no qual assistimos nossa subsunção à medição
cronométrica do tempo, tripartido entre passado, presente e futuro, aprisionandonos no
relógio, no calendário e na sucessão. O limbo primevo – e para qual retornaríamos no dia da
redenção, segundo o messianismo – testemunha a coexistência de uma pluralidade de tempos,
como uma fenda aberta na linearidade temporal, trazida pelo presente imensurável da festa, do
feriado e do carnaval.
A subversão do presente categórico, mensurado, como nos traz o relógio, encontra, para
Paz, seu corolário no amor e na poesia. O primeiro se aproximaria do proibido, que quebranta
“a lei do mundo” (PAZ, 1984, p.178), identificandose com o escândalo e a desordem, a
ruptura e a catástrofe. A sua urgência exige um instante fora de qualquer padrão, anormal, no
qual o sujeito está fora de si e, por isso mesmo, é e admite outros. Tanto que para Nancy, os
casais seriam o sercom (NANCY, 2000) por excelência. No entanto, o casamento – instituição
no qual o amor se subsumiria – prefigura a relação conjugal baseada no contrato, ou seja,
numa “forma jurídica, social e econômica que possui fins diferentes do amor” (PAZ, 1984,
p.179), permitindo que a estabilidade da família – e, como mostramos, do estado nacional – se
repouse “no casamento, que se transforma em mera projeção da sociedade, sem outro objetivo
que não seja a recriação desta mesma sociedade”.
Estamos diante do que, de maneira concisa, Derrida assinala o que entende por contrato
de tradução: “hirmeneu ou contrato de casamento com promessa de inventar um filho cuja
semente dará lugar à história e ao crescimento” (PAZ, 1984, p.179). O dever da herança
assinala o aspecto sublime e original do que é herdado – o texto a ser traduzido, o filho a ser
gerado, em conformidade com as leis do pai, seu espelho natural – propondo o caráter violento
da permanência da impertinência e inadequação de qualquer tradução, pois ao puro e
inquebrantável ela só pode ser forçada (gewaltig) e sempre estrangeira (fremd) (DERRIDA,
2002, p.56).
Ainda com o estabelecimento do contrato do casamento, há alguma coisa de intocável,
intangível, intacto no texto poético que deverá ser a busca do tradutor. Isto também quer dizer:
o texto, a moça, são ainda mais virgens depois do casamento – é necessário rememorar a
assertiva de Jacques Lacan, que dizia que não há a relação sexual (LACAN, 2008). A violência
da tradução em correlação à violação da esposa, encontra a resistência do fruto coberto pelo
invólucro, do caroço envolvido pela casca (Kern, Frucht/Schale), que conferem a
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irredutibilidade total do texto inicial ao que o traduz (DERRIDA, 2002, p.56). O caroço,
entretanto, não se compraz ao fruto, ou seja, ao teor, à substância semântica, mas ocupa um
espaço de aderência entre “teor e língua”, entre “fruto e invólucro” (DERRIDA, 2002, 54).
Próprio do texto poético – que aqui não designamos necessariamente por poema, mas formas
poéticas que podem ser encontradas em prosa, filmes, teatro etc –, o caroço não se coaduna a
uma presença, mas, precisamente, àquilo que falta e, por isso, indecifrável por não existir,
como o “hiato entre o som e o sentido”, que tanto caracteriza a poesia para Valery. O sexo não
acontece, pois a violação, a penetração não subsume o desejo, que fica sempre no limiar entre
um “nãomais” e um “nãoainda”. Para tanto, o amor se funde no corpo corroborando a
negação da lei – lembrando que o correlato ao “eu te amo”, em espanhol, seria “te quiero”, que
inscreve o amor no corpóreo tornando indiscernível o sentimento da alma e o desejo do corpo
– pelo viés do ato de desejar que, como diz Deleuze (DELEUZE; GUATTARI, 2010) 10, não se
conforma, não se contenta, desconhecendo a troca, reconhecendo somente a “dádiva e o
roubo”.
O desejo se contrapõe ao amor por analogia, como descrevia Benjamin, pois no último
o que se vê é a “analogia del comportamiento, la elección de uma profesión análoga o la
obediencia” (BENJAMIN, 2009, p.13) entre os familiares. É preciso que as relações não
revelem a verdade, mas sim a verdade das relações: a tradução não como a língua verdadeira,
mas a verdade de uma língua. Da analogia à afinidade. De uma Übertragungen – metáforas da
tradução – para uma Ubersetzungen – metáfora da metáfora. Não mais uma língua universal,
ou línguas naturais que se colocam lado a lado, mas:[...] o serlíngua da língua, a linguagem
enquanto tal, unidade sem qualquer identidade que faz que existam línguas que são línguas
(DERRIDA, 2002, p.66).
O caroço do texto – talvez próximo à figura enigmática do ouriço da qual se vale
Derrida (2003) para postular este núcleo de resistência da poesia – é a pedra de toque de sua
incomunicabilidade, pois “em seu acontecimento ele não comunica nada, ele não diz nada que
faça sentido fora desse acontecimento mesmo” (DERRIDA, 2002, p.71). Seu instante – como
o de um trovão, como dizia Benjamin – “se confunde absolutamente com o ato de linguagem,
de profecia”, sendo ele “a literalidade de sua língua, a linguagem pura”, do qual – do

10 Publicado em 1972.
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acontecimento, no caso – nenhum sentido pode ser extraviado, traduzido, mas que
irrefutavelmente comanda sua tradução.
A tradução deve ser uma espécie de citação que não apenas cita, como excita
(COMPAGNON, 2007) o objeto, isto quer dizer: o texto citado deve ser arrancado de seu
passado estático e ser conhecido não “como ele de fato foi”, o que significa, por fim,
“apropriarse de uma reminiscência, tal como ela relampeja num momento de perigo”
(BENJAMIN, 1994, p.224)11. Pois, como diz Benjamin, a imagem do passado deve ser puxada
como numa explosão, fazendo com que o presente a extraia “do continuum do curso da
história” (BENJAMIN, 2009, p.517), ao passo que ela se sinta visada por este presente, ou
seja, modificada e atualizada para que, também, transforme a atualidade. Para Benjamin, a
história como linha progressiva “[...] se torna a assinatura do curso da história em sua
totalidade”, cujo conceito “se associa a uma hipótese acrítica”, em detrimento, finalmente, de
um questionamento crítico (BENJAMIN, 2009, p.520).
Para a constituição de um nãototalizável, que nos permite o brusco movimento de ler a
tradução em Benjamin outrossim por sua teoria da história, fazse indispensável cambiar a
concepção de tempo: o presente deve (poder) ter temporalidades heterogêneas, próximo ao
umbral do mundo que nos trazia Paz. Para tanto, a inserção no presente de outras ordens
temporais nos avisa que o passado não passa, mas continua passando; como, também, nos
alerta para uma tarefa política urgente. É aqui que gostaríamos de situar Benjamin, pois sua
leitura do passado é também uma leitura de uma citação, ou melhor, de uma repetição: como a
tradução. Com este panorama desenhado abrese o viés para o enceto de uma práxis, ou
melhor, uma ética que nos permite, inclusive, retirar o pensamento benjaminiano de uma
preponderante caracterização melancólica.
No texto Melancolia de esquerda, ao analisar os poemas de Erich Kästner, Benjamin
nos confere uma interessante visão acerca do radicalismo de esquerda:
Em suma, esse radicalismo de esquerda é uma atitude à qual não corresponde mais
nenhuma ação política. Ele não está à esquerda de uma ou outra corrente, mas
simplesmente à esquerda do possível. Porque desde o início não tem outra coisa em
mente senão sua autofruição, num estado de repouso negativista (BENJAMIN, 1994,
p.76).

O trabalho com o passado, além de uma tarefa política que visa uma inferência possível
no mundo, se coaduna a um terreno que, sobretudo, não postula o que foi como irreversível, tal
11 Escrito em 1940.
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qual o faz a concepção que entende o tempo como cronologia compreendida entre a gênese e o
apocalipse (AGAMBEN, 2008). Este é o método do trabalho das Passagens, qual seja,
“surrupiar os farrapos, os resíduos”, não para inventariálos, mas para “fazerlhes justiça da
única maneira possível: utilizandoos” (BENJAMIN, 2009, p.502). Tudo deve ser trazido ao
uso para que possamos não mais presenciar o retorno do idêntico num disfarce de diferença,
mas que possamos presenciar o que já foi como potência de vir a ser novamente, o que apenas
se torna possível se se o que retorna regressa constituído por seu caroço indigerível, calcado no
imensurável, na potência, no ausente, enfim, na dádiva.
A estratégia benjaminiana segue “até que todo o passado seja recolhido no presente em
uma apocatástase histórica”, fazendo explodir a mensuração do tempo, exercício que a poesia
não se cansa de projetar. A reivindicação se dá, sobretudo, para que o homem possa retomar,
por fim, a experiência que lhe foi expropriada pela economia de mercado, onde tudo se faz
presente. Benjamin problematizava este panorama relatando a arquitetura em vidro, que em
“oposição às formas artísticas” (BENJAMIN, 2009, p.507), mostrava ao homem que tudo
devia ser visto, aniquilando o mistério, o caroço. Em contraponto, é necessário fazer como a
criança, ligando “as conquistas tecnológicas aos mundos simbólicos antigos”, produzindo um
acontecimento, um “despertar”. É preciso romper a continuidade da história – tal qual Brecht
fazia com seu teatro épico (BENJAMIN, 1994) – transformando a escrita em gesto, destituindo
o movimento dos corpos de finalidade, como numa dança. É preciso demarcar a ausência, o
que falta, para recuperar a experiência. É preciso que o ato de tradução se dê conta disso, que
ele se entenda como a própria experiência, para que num gesto de pura dádiva, tijolos virem
pedra, betume sirva de argamassa.
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Revista Hispano Cubana: cultura e política dos exilados cubanos
Caroline Maria Ferreira DRUMMOND*
Mahira Caixeta Pereira da LUZ**
A revista Hispano Cubana é uma publicação quadrimestral de política, cultura e arte,
fundada em Madri em 1998. Circula na Europa, nos Estados Unidos e de forma clandestina em
Cuba, contendo todos os seus números disponíveis em seu site http://www.revistahc.org. Conta
com a colaboração de jornalistas independentes cubanos residentes na ilha, de exilados e de
figuras da cultura hispanoamericana, como o escritor peruano Álvaro Vargas Llosa, militante
do neoliberalismo. O periódico se apresenta como defensor da democracia, da liberdade e dos
direitos humanos em Cuba, além de pretender reforçar o vínculo existente entre a Espanha e a
ilha e aproximar a comunidade de exilados cubanos. Este trabalho tem por objetivo analisar o
primeiro volume dessa publicação1.
A linha editorial da revista é composta pela seção “Sobrevivir en el Paraíso Socialista”2,
que contém crônicas de jornalistas independentes, em sua maioria residentes na ilha, nas quais
relatamse fatos ocorridos em Cuba, normalmente relacionados à economia, à censura e a
privações e dificuldades enfrentadas pelo povo cubano. As páginas centrais se dedicam a
artigos e ensaios relacionados à política, economia e cultura. Traz ainda uma seção de
documentos, incluindo comunicados, petições, entre outros. Na seção “Derechos Humanos”
exprisioneiros políticos contam como foram suas experiências nas prisões cubanas. A revista
se encerra com textos relacionados à cultura, abordando assuntos como literatura, cinema,
teatro e exposições. Eventualmente aparece uma seção de homenagens. No caso do primeiro
volume, a seção é dedicada a Jorge Mas Canosa e Sebastián Arcos, ambos cubanos e
anticastristas.
A revista está vinculada à Fundação Hispano Cubana, criada em 1996 na Espanha, e
também comprometida com a defesa da democracia e dos direitos humanos na ilha. Entre os
colaboradores da Fundação e do periódico estão figuras como Guillermo Gortázar e Jorge Mas
Canosa. Gortázar, presidente da Fundação Hispano Cubana e diretor da revista Hispano
* Graduanda em História pela UFMG. Contato: caroldrummond@gmail.com.
** Graduanda em História pela UFMG. Contato: mahira.caixeta@gmail.com.
1 O artigo é fruto de uma pesquisa em andamento, realizada pelo grupo de estudos “Dimensões culturais e políticas do
exílio (19962009)  Revistas de exilados cubanos na Espanha e EUA: Encuentro de la Cultura Cubana, La Habana
Elegante e Revista Hispano Cubana”. Coordenado pela Prof. Dr. Adriane Vidal Costa.
2 A partir do terceiro número da revista essa seção passa a se chamar “Crónicas desde Cuba”.
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Cubana até abril de 2002, é membro do comitê executivo do Partido Popular Espanhol, partido
de direita, neoliberal e defensor da democracia cristã. Guillermo Gortázar afirmou que “a
Fundação Hispano Cubana é um complemento da ação do governo do Partido Popular, porque
ao ditador devese dar a menor quantidade possível de oxigênio, para que ele não consiga se
manter”3. O Partido Popular Espanhol chegou em 2010 a promover uma moção contra o
governo de Cuba, propondo que o governo de Madri mudasse de postura em relação à ilha,
fosse menos aberto ao diálogo com esta e que mantesse a Posição Comum da União Européia 4.
Jorge Mas Canosa, falecido em 1997, foi membro da direção da Fundação Hispano Cubana e
um dos financiadores da revista. É reconhecido como um dos principais líderes da comunidade
de exilados cubanos de Miami e adepto do movimento anticastrista desde o início da
Revolução Cubana, além de ter conquistado considerável influência política nos Estados
Unidos, principalmente a partir da CubanAmerican National Fundation (CANF), um dos
grupos mais efetivos de lobbying em Washington, e da Radio Martí, uma estação do Governo
Americano que busca servir como fonte alternativa de notícias para o povo cubano. Canosa foi
uma figura polêmica que sofreu, inclusive, acusações de estar envolvido com a máfia de
Miami e de ter, juntamente com as fundações das quais fez parte, financiado atos terroristas na
ilha, como bombardeios a hóteis e tentativas de assassinato a Fidel Castro.
Logo, além de discutir os acontecimentos de Cuba, esses intelectuais podem afetar a
ilha e a política externa de outros países em relação a ela. Canosa tornouse um homem de
confiança do governo norteamericano, sendo que o apogeu da sua influência foi,
provavelmente, durante o governo Clinton, no qual alguns de seus conselhos foram levados em
consideração. Assim, o seu anticastrismo foi essencial nas mudanças diplomáticas e
econômicas que ocorreram nos EUA em relação a Cuba, sendo que, em 1992, ele esteve
envolvido nas políticas legislativas referentes ao embargo econômico. Essas políticas, quatro
anos depois, estariam ainda mais rígidas com a Lei Helms Burton, a qual estendia o embargo a
empresas estrangeiras e reafirmava o direito dos Estados Unidos de definirem a natureza da
democracia em Cuba.
A leitura do primeiro volume da Revista mostrou que as figuras de Canosa e Gortázar,
bem como outros que estiveram envolvidos na sua elaboração, deixam transparecer seus ideais
3 Entrevista de Gortázar à Revista La Jiribilla, publicada em 30 de abril de 2003. Tradução nossa.
4 Documento que, desde 1996, orienta as relações do bloco, condicionando as relações da UE com Cuba a avanços na
democratização e na situação dos direitos humanos na ilha.
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em vários artigos, como o anticastrismo, o anticomunismo e o catolicismo. O governo de Fidel
Castro e o regime socialista são frequentemente caracterizados como atrasados e ineficientes.
Os valores cristãos transparecem ainda mais no primeiro volume da revista devido à visita do
Papa João Paulo II à ilha no ano de sua primeira publicação (1998). O evento teve ampla
cobertura pela Hispano Cubana, que publicou quatro artigos que abordaram o assunto. Em um
deles, afirmase: “O cristianismo é, além de uma religião, um dos maiores postulados
humanistas e éticos, e sabemos que a ética está em crise há muito tempo, apesar de que isso
seja mais perceptível nesse final de milênio” (VAREL, 1998, p.82. Tradução nossa). A visita
do Papa a Cuba foi relatada como algo positivo, dandose importância à interferência de
figuras com poder espiritual em assuntos políticos e econômicos e identificandose no Papa
uma figura sábia, que conseguiu em seus discursos fazer críticas contundentes à política
cubana. A visita também parece ter despertado certo otimismo em relação ao crescimento do
cristianismo na ilha, que teria sido interrompido a partir da Revolução Cubana.
A idealização de Cuba antes da Revolução, aliás, é perceptível nos artigos da revista.
Carlos Carralero, escritor cubano que reside na Itália, chega a afirmar que: “Cuba era um país
cristão com uma apreciável carga de puritanismo e de amor puro, onde as mulheres preferiam
se casar por amor, criar uma família e levar uma vida com condições econômicas modestas,
mas não tão modestas a ponto de precisarem se prostituir” (CARRALERO, 1998, p.32.
Tradução nossa). Essa idealização chega muitas vezes a responsabilizar o regime socialista
pela maioria dos problemas de Cuba relacionados à infraestrutura e pobreza, mesmo que esses
sejam frequentes em vários países capitalistas subdesenvolvidos, como deficiências no sistema
público de saúde.
De um modo geral, o caráter conservador e direitista da publicação é bastante forte.
Suas críticas ao governo castrista tendem ao radicalismo e frequentemente se apoiam em
valores cristãos e neoliberais. O cristianismo, aliás, transparece não só nas matérias relativas à
visita do Papa João Paulo II, mas também em outras de temática política e social, tendo uma
presença bastante significativa. A revista ainda publica em seu primeiro volume a “Declaração
Política do Movimento Nacional Cubano”, movimento que em 1997 se articulou a favor da
realização de um plebiscito nacional na ilha, através do qual se decidiria se Cuba continuaria
com o governo socialista ou se mudaria para um governo “democrático e pluralista”. Esse
movimento contou com o apoio do Partido Popular Europeu, agrupamento partidário
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democrata cristão/conservador do Parlamento Europeu, que se define como “uma família
de centrodireita cujas raízes estão no fundo da história da civilização europeia, pioneira do
projeto europeu desde o seu início” 5. A revista possui, então, um considerável apelo político e
serve como espaço de circulação de ideias não só relativas a Cuba em si, mas também, ao
conservadorismo político, que vem se fortalecendo principalmente na Europa nos últimos
anos.
É importante ressaltar que o ano de 1998, quando o primeiro volume da revista é
publicado, marcou o fim do chamado Período Especial em Tempos de Paz, período decorrente
do fim da URSS (1991) e, consequentemente, do subsídio soviético que alimentava, em grande
medida, a economia cubana. Durante décadas a economia da ilha dependeu de relações
comerciais com os países participantes da COMECON e, principalmente, do auxílio soviético.
A URSS abastecia a economia cubana com remessas de petróleo a taxas altamente favoráveis,
era fonte de 80% da maquinaria e 63% dos alimentos importados pela ilha, além de absorver
grande parte da produção cubana. A solução encontrada pelo governo cubano para impedir um
completo colapso da economia foi o estabelecimento do Período Especial em Tempos de Paz,
no qual ocorreu o acirramento do racionamento de energia, de água e de alimentos, a
legalização do dólar e do trabalho autônomo, assim como a abertura a investimentos
estrangeiros e ao turismo (GOTT, 2006. Tradução nossa).
O volume da revista aqui analisado foi publicado após esse período de grandes
mudanças pelas quais passou a economia cubana. Os problemas econômicos e sociais vividos
pelos cubanos, porém, raramente são conectados ao Período Especial e ao embargo econômico
imposto sobre Cuba pelos Estados Unidos, que foi acirrado a partir de 1992 com a Lei da
Democracia Cubana (Lei de Torricelli, de 1992) e da Lei para a Liberdade e a Solidariedade
Democrática Cubana (Lei HelmsBurton, de 1996), já citada anteriormente. Através da Lei de
Torricelli, proibiuse que empresas norteamericanas (inclusive suas filiais internacionais)
realizassem comércio com a ilha e que cubanos residentes nos Estados Unidos enviassem
remessas de dinheiro para familiares e amigos residentes em Cuba. A questão do embargo,
aliás, é bastante discutida nesse primeiro volume, sendo que apenas um – o artigo de Iván
García  entre os quatro artigos publicados sobre o tema é a favor do fim do embargo
econômico, considerandoo inoperante. Os outros três – de José Cárdenas, Frank Calzón e
5 Retirado do site oficial do Partido Popular Europeu (http://www.epp.eu). Tradução nossa.
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Richard Nuccio – se posicionam favoravelmente a ele, alegando que seu fim fortaleceria o
governo castrista. Com relação à conexão entre o embargo e a decadente economia cubana,
José de Cárdenas em um dos artigos afirma:
Depois de quatro décadas durante as quais Fidel Castro vem acusando qualquer um
menos a si mesmo pelos seus erros, o povo cubano se acostumou a essa retórica. É
uma evidência penosa para o povo cubano  pelo menos para alguns desse país  que o
motivo para a escassez e para a carestia é que o sistema simplesmente não funciona.
Os ditadores, com sua patológica necessidade de inimigos, sempre darão um jeito de
encontrálos. Logo, os políticos dos Estados Unidos não devem deixarse guiar ou
intimidar pela vaidade de um ditador (CÁRDENAS. Hispano Cubana, vol. 1, p.50.
Tradução nossa).

O primeiro volume também aborda a figura de José Martí, principalmente no artigo de
Orlando Fondevila intitulado “Necesidad de Martí”, em que o autor afirma que o modo como o
governo de Castro retoma esse importante personagem da história cubana é feita de maneira
inadequada. José Martí foi um político e poeta cubano e é considerado o maior mártir da
independência da ilha. Defendia principalmente a unidade dos cubanos em uma nação, a luta
contra o domínio espanhol e mostravase contra a intenção imperialista dos Estados Unidos.
Orlando Fondevilla, poeta e ensaista cubano, defende que Martí é um grande símbolo da
história cubana, mas acredita que a imagem de marxista que lhe é atribuída pelo regime
castrista é completamente errônea. Fondevilla afirma que José Martí era um liberal e defensor
da República, que anseiava por uma sociedade igualitária, próspera e sem violência interna.
Assim, o ensaista, por não encontrar essas características presentes em Cuba, sugere que uma
manipulação da imagem de Martí é feita pelo governo castrista. O resgate de Martí, figura
importante do imaginário nacionalista da ilha, aponta para uma forte ligação com a cultura
cubana e para uma visão de patriotismo diferente da proposta pelo regime de Fidel Castro: para
esses intelectuais, é possível defender a nação cubana sem se alinhar com os ideais da
Revolução. O governo socialista é, de certo modo, interpretado como uma ruptura da
“verdadeira” Cuba, posicionamento que pode ser localizado na já citada idealização da ilha
préRevolução. Curioso, porém, que a retomada dessa Cuba préRevolução, feita pela revista,
não aborda aspectos como a ditadura de Fulgencio Batista, deposta em 1959 pelo Movimento
Revolucionário 26 de Julho6.

6 O Movimento Revolucionário 26 de Julho (M267) foi fundado por Fidel Castro e seus companheiros após o assalto ao
quartel de Moncada em 1953. Tinha por objetivo depor a ditadura de Fulgêncio Batista.
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A revista Hispano Cubana é, então, um espaço de divulgação de uma contracultura da
cultura oficializada pelo governo cubano. A publicação não só veicula artigos críticos ao
governo, como também propõem uma nova visão da nação cubana, um novo conceito de
“patriota” e de “cubano”, que não aqueles relativos ao “homem novo” colaborador e ativista da
Revolução. O patriotismo proposto parece ser o que se compromete com projetos para uma
nação democrática, pautada por princípios de liberdade e justiça. Isso é sintomático, portanto,
de um esforço intelectual por uma releitura da história cubana e da identidade cubana. Essa
produção intelectual, porém, não encontra espaço na cultura oficial de Cuba, se propagando
em meios alternativos, como os das revistas Hispano Cubana, Encuentro de la Cultura
Cubana e La Habana Elegante. Francisco Morán, em um dos artigos da Hispano Cubana,
afirma que:
O espaço propiciado pela revista Encuentro de la Cultura Cubana evidencia a
existência de uma releitura da nação, que se difere daquela que se fazia nos anos 60 e
70. Tratase de uma sensibilidade diferente que vem se formando desde meados dos
anos 80, tanto dentro como fora do território físico da nação (MORÁN. Hispano
Cubana, vol. 1, p.128. Tradução nossa).

Acreditamos que a afirmação de Francisco Morán se faz válida também para a revista
Hispano Cubana. Apesar de ocorrerem algumas divergências de posicionamento entre os
textos publicados no periódico, como a relativa ao embargo econômico, já mencionada, os
diversos colaboradores da Hispano Cubana demonstramse consonantes em relação ao regime
da ilha: todos se opõe ao governo socialista de Fidel Castro, apesar dos motivos para essa
oposição poderem variar entre a defesa da economia de mercado neoliberal, a defesa dos
direitos humanos e da liberdade política e a defesa de uma sociedade mais pura e cristã. De
qualquer modo, nenhum dos colaboradores considera o regime adequado ao contexto de final
do século XX e início do século XXI, marcados, majoritariamente, por ideais de liberdade, seja
esta política, econômica ou individual. O consenso parece ser, então, em relação ao atraso de
Cuba diante do resto do mundo e ao anseio por uma melhor qualidade de vida da população
cubana.
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O direito à desobediência civil em John Rawls
Luciana dos Santos DUARTE*
Noções básicas da teoria rawlsiana através de fábula de George Orwell
A teoria de justiça de John Rawls suscita muitos debates a seu respeito, dado sua
natureza compreendida como doutrina moral abrangente, bem como de novo contrato social.
Isso se deve a posição de Rawls a favor da limitação dos benefícios obtidos pelos mais
talentosos, que desgosta a maioria dos teóricos conservadores (é injusto retirar do talentoso as
vantagens legítimas adquiridas por ele). Ademais, a questão da equidade sobreposta como um
sucedâneo à igualdade fere os princípios dos teóricos democráticos mais radicais. Rawls
parece descartar a possibilidade de uma distribuição dos bens igual para todos, apostando mais
na eficácia da equidade para aparar os feitos negativos da desigualdade.
No entanto, para entender do que se trata a teoria de justiça rawlsiana não basta explicá
la em linhas gerais: é necessário contextualizála, de modo que se torne especialmente clara
para a sociedade que ainda desconhece o legado intelectual de John Rawls. Assim, esse
trabalho valese de A Revolução dos Bichos, obra literária de George Orwell, a fim de melhor
compreender pontos essenciais de Uma Teoria da Justiça, principalmente a questão da
desobediência civil.
Lançada em 1945, A Revolução dos Bichos é uma fábula de crítica ao totalitarismo. Ela
denuncia os caminhos distorcidos do poder ilimitado, e é considerada o maior libelo que até
hoje se escreveu em nome da liberdade. Sumariamente, narra a história de animais de uma
granja (Granja do Solar) na Inglaterra que, organizados e determinados, tomamna de seus
superiores, os humanos, e a transformam na Granja dos Bichos, regulamentada por sete
mandamentos:
1 Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo.
2 Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas, ou tenha asas, é amigo.
3 Nenhum animal usará roupas.
4 Nenhum animal dormirá em cama.
5 Nenhum animal beberá álcool.
6 Nenhum animal matará outro animal.
7 Todos os animais são iguais (ORWELL, 1998, p.23).
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Com o tempo, os porcos – protegidos pelos cachorros – começam a liderar a Granja dos
Bichos, alterando os sete mandamentos, sem que a maior parte dos animais percebesse, pois
estes mal sabiam ler e, de uma maneira geral, caracterizavamse por sua credulidade,
obediência e ignorância. A alteração dos mandamentos legaliza a humanização dos porcos, os
quais acabam por usar roupas, dormir em camas, andar sobre duas pernas, beber álcool,
mostraremse hostis e matarem outros animais. Finalmente, os porcos mudam o nome de
Granja dos Bichos para Granja do Solar, quando os demais animais (exceto os cachorros) já
não conseguem distinguir um porco de um homem e um homem de um porco.
Rawls entra na história de fato, no instante em que Benjamim, um burro observador,
lento, calado, sério, incrédulo e pessimista, lê não os setes mandamentos alterados, mas um
único mandamento em lugar dos sete, dizendo: “Todos os animais são iguais mas alguns
animais são mais iguais que os outros” (ORWELL, 1998, p.93). A desigualdade entre as partes
é o que justifica a teoria da justiça como equidade.
É no início da história, quando os animais se organizam para a revolução contra os
humanos, e nenhum sabe qual será seu papel na sociedade pósrevolução, que se entende a
posição original, um dos muitos termos característicos de Uma Teoria da Justiça.
A posição original é a situação hipotética na qual as partes contratantes (representando
pessoas racionais e morais, isto é, livres e iguais) escolhem, sob um “véu de
ignorância”, os princípios de justiça que devem governar a “estrutura básica da
sociedade”. Esta, por sua vez, traduz o modo pelo qual as instituições sociais,
econômicas e políticas (constituição política, economia, sistema jurídico, formas de
propriedade) se estruturam sistemicamente para atribuir direitos e deveres aos
cidadãos, determinando suas possíveis formas de vida (projetos e metas individuais,
idéias do bem, senso de justiça) (OLIVEIRA, 2003, p.14).

No caso dos animais, seus princípios de justiça eram os sete mandamentos. No caso de
Rawls, os princípios de justiça a regular uma sociedade são dois, sendo o segundo dividido em
duas partes, apresentadas a seguir.
Primeiro: Princípio da igual liberdade
Rawls parte da premissa de que todas as pessoas, independentemente de suas condições
sócioeconômicas, têm “igual direito a um projeto inteiramente satisfatório de direitos e
liberdades básicas iguais para todos, projeto este compatível com todos os demais; e, nesse
projeto, as liberdades políticas, e somente estas, deverão ter seu valor eqüitativo garantido”
(OLIVEIRA, 2003, p.19).
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Para Rawls, as mais importantes liberdades são:
política (o direito de votar e de ocupar um cargo público), de expressão e reunião, de
consciência e de pensamento, da pessoa (integridade pessoal, qual seja, proteção
contra agressão física e psicológica), o direito à propriedade privada (que não inclui a
propriedade de bens produtivos) e a proteção contra prisão e detenção arbitrárias
(OLIVEIRA, 2003, p.19).

Segundo: Princípio da igualdade eqüitativa de oportunidades (primeira parte) e Princípio da
diferença (segunda parte)
As desigualdades são justas quando promovem benefícios para todos (primeira parte),
inclusive e principalmente para os menos favorecidos (segunda parte). Esse é o “clímax” da
teoria, pois Rawls faz das desigualdades um subcaso das igualdades.
Um exemplo clássico (e questionável) do princípio da diferença é a utilização do
sistema de cotas para negros nas universidades públicas brasileiras. O sistema de cotas cria
uma desigualdade no ingresso às universidades, de modo que os negros, tidos como
desfavorecidos na educação brasileira em relação aos brancos, teriam, através desse sistema,
uma oportunidade real de ingressarem no ensino superior público. É importante frisar que esse
princípio não leva em conta o mérito e o talento pessoais, pois brancos mais capazes que
negros são preteridos no sistema de cotas.
Uma coisa que não se pode estabelecer na posição original é o plano de vida do
indivíduo, até porque as partes estão sob o véu de ignorância e não sabem qual será sua
posição na sociedade após a escolha dos dois princípios de justiça. Porém, depois de
instituídos os princípios de justiça, o indivíduo está apto a iniciar a realização de seu plano de
vida, de sua concepção de bem. É nesse momento que as partes da sociedade regida pela teoria
rawlsiana começam a divergir.
No caso de A Revolução dos Bichos, depois de instituídos os sete mandamentos, os
porcos se posicionaram como líderes dos demais bichos, pois essa supremacia era um bem
para eles. Observase, portanto, que o bem pessoal cria uma desigualdade entre as partes,
afinal não há como uma instituição definir a mesma concepção de bem para todos. Entretanto,
os porcos não respeitam os sete mandamentos (equivalentes aos princípios de justiça), alteram
nos a sua concepção de bem, fundando assim o totalitarismo na sociedade dos animais, ou seja,
uma sociedade democrática quasejusta. Cabe ressaltar aqui a importância de que as pessoas na
posição original sejam racionais. Os animais da granja, exceto os porcos e o burro Benjamim,
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eram semianalfabetos. A desvantagem intelectual levouos a uma desvantagem maior, a da
submissão de seus planos de vida aos planos de vida dos porcos. Por causa da ignorância, os
animais não puderam sequer contestar o governo totalitário dos porcos através seja da
desobediência civil, da guerra justa ou da objeção de consciência.
A teoria ideal versus a teoria nãoideal
A teoria ideal funciona bem em uma sociedade justa, que respeita os dois princípios de
justiça. Se os porcos também tivessem obedecido aos sete mandamentos originais, se todos os
animais estivessem no mesmo grau de racionalidade, e mais tantos “se”, isto é, e mais tantas
variantes baseadas na justiça, na igualdade, na liberdade e na fraternidade, a teoria da justiça
rawlsiana já teria cumprido seu papel pragmático. No entanto, esse não é o foco de Rawls.
Ao contrário, uma sociedade em que todos podem alcançar sua felicidade completa,
ou na qual não há reivindicações conflitantes e as necessidades de todos se adaptam
sem coerção a um plano harmônico de atividade econômica sem que a coerção se faça
necessária é, em certo sentido, uma sociedade que está além da justiça. Já eliminou as
ocasiões em que o apelo aos princípios do justo e da justiça é necessário. Não estou
interessado nesse caso ideal, por mais desejável que seja (RAWLS, 2002, p.311).

A sociedade desigual (os animais que são mais iguais que os outros) é a que interessa a
Rawls, é o berço de sua teoria nãoideal da justiça.
É imprescindível demarcar quando, em Uma Teoria da Justiça, está em jogo a vez da
teoria ideal e a vez da teoria nãoideal, a fim de não interpretarmos erroneamente a teoria como
um todo. Rawls às vezes é sutil, às vezes é omisso, ao fazer essa distinção do ideal e do não
ideal. Um exemplo é a questão da inveja na racionalidade das partes, na qual trata da teoria
ideal primeiramente e, depois, da teoria nãoideal.
A suposição de que as partes não são movidas pela inveja levanta algumas questões.
Talvez devêssemos também supor que elas não são movidas por outros sentimentos
como a vergonha e a humilhação. Uma explicação satisfatória da justiça terá
eventualmente de lidar com essas questões também, mas por enquanto deixarei essas
complicações de lado. Uma outra objeção ao nosso procedimento é a de que ele está
por demais distanciado da realidade. Certamente, os homens são acometidos por esses
sentimentos. Como pode uma concepção da justiça ignorar tal fato? Enfrentarei esse
problema dividindo os argumentos a favor dos princípios da justiça em duas partes. Na
primeira, os princípios são derivados com base na suposição de que a inveja não
existe; na segunda, consideramos se a concepção resultante é aplicável em vista das
circunstâncias da vida humana (RAWLS, 2002, p.154 155).
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São as circunstâncias da vida humana que definem a teoria nãoideal. Grosso modo,
tudo que se conhece por injustiça na sociedade regulada pelos dois princípios de justiça, a
teoria nãoideal abrange.
A justificativa da desobediência civil na teoria rawlsiana
Na teoria ideal, as pessoas não têm direito à desobediência civil, afinal, a sociedade já é
justa – é regulada pelos dois princípios de justiça, escolhidos na posição original. Tampouco
na posição original a desobediência civil seria razoável, pois nessa situação hipotética não
existe um Estado para se ir contra.
Já na teoria nãoideal, a desobediência civil é deveras plausível. Seu papel consiste na
estabilização de um regime democrático aproximadamente justo. Mas por que aproximada e
não totalmente justo? Porque um regime democrático totalmente justo seria o da teoria ideal; o
regime da teoria nãoideal violou, de alguma forma, ou um ou os dois princípios de justiça,
cometendo, assim, injustiças à sociedade. Portanto, a prática da desobediência civil só faz
sentido na teoria nãoideal, tentando tornar justo o regime nãoideal. Thoreau é enfático na
justificativa dessa prática.
Leis injustas existem. Devemos submeternos a elas e cumprilas, ou devemos tentar
emendálas e obedecer a elas até sua reforma, ou devemos transgredilas de imediato?
Em uma sociedade com o gênero de governo que temos, os homens em geral pensam
que devem esperar até que tenham convencido a maioria a alterar essas leis. A opinião
é de a hipótese da resistência pode vir a ser um remédio pior do que o mal a ser
combatido. E é exatamente o governo o culpado do remédio ser de fato pior do que o
mal. O governo é que faz tudo ficar pior. Por que o governo não é mais capaz e se
antecipa a lutar pela reforma? Por que o governo não sabe valorizar a sua sábia
minoria? Por que chora e resiste antes de ser atacado? Por que não estimula a
participação ativa dos cidadãos para que estes lhe mostrem suas falhas e para
conseguir um desempenho melhor do que eles lhe exigem? (THOREAU, 2003, p.23).

Rawls limita a discussão da desobediência civil às injustiças internas de uma
determinada sociedade nãoideal. Sendo assim, a prática da desobediência civil é justificada
sob três condições aparentemente razoáveis, descritas a seguir.
Primeira condição da desobediência civil
A desobediência civil é considerada um ato político dirigido ao senso de justiça da
comunidade, restrita às infrações do primeiro princípio da justiça (igual liberdade) e a gritantes
violações da segunda parte do segundo princípio (igualdade eqüitativa de oportunidades –
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princípio da diferença). Os princípios são pensados, aqui, como garantias das liberdades
básicas. Quando essas liberdades básicas são negadas a determinada minoria da sociedade,
toda a sociedade pode perceber tal fato como uma injustiça. Embora a sociedade possa ter essa
percepção, não quer dizer que ela a tem invariavelmente, pois as negações das liberdades
básicas são sutis: “são incorporadas publicamente na prática reconhecida das ordenações
sociais, mesmo que não sejam especificamente citadas pela lei” (RAWLS, 2002, p.412). Além
disso, essa percepção das injustiças, ou constatação, como prefere Rawls,
(...) não pressupõe uma análise aprofundada das conseqüências institucionais. Pelo
contrário, as infrações do princípio da diferença são mais difíceis de verificar. Há
geralmente uma ampla gama de opiniões racionais, mas conflitantes, quanto a esse
princípio ser ou não satisfeito. A razão disso é o fato de que ele se aplica
primeiramente a práticas e instituições sociais e econômicas. Uma escolha nesse
âmbito depende de convicções especulativas e teóricas, bem como de uma riqueza de
informações, tudo desenvolvido por meio de juízo sagaz e simples intuição. Em vista
da complexidade dessas questões, fica difícil controlar a influência do preconceito e
do interesse pessoal; e mesmo que consigamos fazêlo em nosso próprio caso,
convencer os outros de nossa boafé é diferente. Assim, a menos que leis tributárias,
por exemplo, sejam claramente concebidas para atacar ou reduzir a liberdade igual
básica, elas não deveriam ser normalmente objeto de protesto da desobediência civil.
Esse processo define o status comum da cidadania igual dentro de um regime
constitucional e está na base da ordem política. Presumese que, quando ele é
plenamente respeitado, outras injustiças, talvez persistentes e significativas, não
fugirão ao controle público (RAWLS, 2002, p.413).

Os animais da Granja dos Bichos, vistos sob a ótica dessa primeira condição, poderiam
claramente protestar através da desobediência civil, pois os sete mandamentos haviam sido
alterados pelos porcos de modo a reduzir a liberdade igual básica dos demais animais. Todavia
o burro Benjamim, o único animal afora os porcos que percebeu a alteração dos mandamentos,
não contestou. Se o silêncio do burro – que não era ignorante – era uma forma de conivência, o
silêncio do restante da sociedade – que não percebera a mudança das leis – era uma forma de
consentimento.
Segunda condição da desobediência civil
Quando os apelos normais (reivindicações da maioria, tentativas de provocar a
revogação de leis injustas, demonstrações e protestos feitos legalmente, e até mesmo o uso da
liberdade de expressão) dirigidos à maioria política (partidos políticos) já foram feitos de boa
fé e fracassaram, a desobediência civil é necessária. Essa condição é hipotética, pois a
desobediência civil poderia ser tanto branda quanto radical.
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Alguns casos podem ser tão radicais a ponto de dispensarem o dever de usar primeiro
apenas os meios legais de oposição política. Se, por exemplo, o legislativo decretasse
alguma violação abusiva da liberdade igual, por exemplo, proibindo a religião de uma
minoria fraca e indefesa, certamente não poderíamos esperar que a seita se opusesse à
lei por meio de procedimentos políticos normais. De fato, até mesmo a desobediência
civil poderia ser excessivamente branda, se a maioria já estivesse convencida dos
objetos caprichosamente injustos e abertamente hostis da lei em questão (RAWLS,
2002, p.414).

Terceira condição da desobediência civil
Essa condição supõe um limite para a desobediência civil, a fim de que a prática da
mesma por várias minorias, simultaneamente, de semelhantes e/ou iguais justificativas e
circunstâncias, não cause um colapso em relação à lei e à constituição, desencadeando
conseqüências negativas para toda a sociedade. Também restringe o ato da desobediência civil
por meio de
um limite superior imposto à capacidade da sociedade de lidar com essas formas de
dissensão; o apelo que grupos praticantes da desobediência civil desejam fazer pode
ser distorcido, e podese perder de vista a intenção de apelar para o senso de justiça da
maioria (RAWLS, 2002, p.414415).

Rawls sugere para essa sociedade nãoideal uma solução ideal, isto é, a adoção de
algum plano eqüitativo em que todas as minorias sejam contempladas eqüitativamente.
O exercício do direito de discordar, como o exercício de direitos em geral, é às vezes
limitado pelo fato de outros terem exatamente o mesmo direito. Se o exercessem,
todos seriam prejudicados, e algum plano eqüitativo se faz necessário (RAWLS, 2002,
p.416).

Tal plano sugere uma aliança entre as minorias, ou seja, uma coordenação de suas ações
através de uma liderança inteligente, o qual, se para Rawls é bastante difícil, não é impossível.
Analisadas as justificativas da desobediência civil e tendose estabelecido o direito à
mesma, em um estado de quasejustiça, as partes têm, então, a liberdade de continuar
exercendo sua cidadania, a liberdade de buscar uma sociedade eqüitativamente justa a todos.
(...) a única questão da teoria não ideal examinada detalhadamente é a da
desobediência civil no caso especial de um estado de quasejustiça. Se vale a pena
estudar a teoria ideal, deve ser pelo fato de que, segundo minha hipótese, ela constitui
a parte básica da teoria da justiça e é também essencial para a parte não ideal”
(RAWLS, 2002, p.434).

O direito à desobediência civil na Constituição do Brasil promulgada em 1988
Consta no Art. 5º da constituição brasileira o seguinte:
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VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximirse da obrigação legal
a todos imposta e recusarse a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis
ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada máfé, isento de custas judiciais e do ônus da
sucumbência (BRASIL, 1988, p.4; 6; 8).

O ato de protesto por procedimentos políticos legais (reivindicações da maioria,
tentativas de provocar a revogação de leis injustas, demonstrações e protestos feitos
legalmente, uso da liberdade de expressão) não pode ser confundido com a desobediência civil.
Os procedimentos políticos legais são expressamente constitucionais. Por outro lado, a
desobediência civil é constitucional enquanto proposta, e inconstitucional enquanto ação de
indivíduo ou de grupo de indivíduos. Mas de que vale propor uma ação e não poder agir? Uma
proposta engavetada se equivale a uma teoria inutilizada.
A constituição brasileira, quiçá toda constituição de todos os países, é válida quando
obedecida, quando a ordem da Estado é obedecida pelo cidadão. A tarefa de se encontrar um
nicho constitucional para a desobediência civil é “tão importante, talvez, quanto a descoberta,
há quase duzentos anos, da constitutio libertatis” (ARENDT, 1999, p.68). Para Rawls, o nicho
constitucional da desobediência civil está em sua teoria nãoideal de justiça.
Consoante as pessoas da sociedade da teoria ideal rawlsiana, os brasileiros não têm
direito à desobediência civil. Porém, diferentemente daquelas, a maioria destes tem bastantes
motivos para contestar e desobedecer ao Estado, a não ser que estejam acomodados à ordem
liberal e estatal ou julguem a sociedade brasileira justa.
O significado e a significância da desobediência civil
A respeito da natureza injusta da vida dos animais na Granja do Solar, dirigida pelos
humanos, o velho e bom porco Major, antes de falecer, havia questionado os animais: “Será
isso, apenas, aordem natural das coisas?” Ao que ele respondeu a si mesmo e a todos: “Não,
camaradas, mil vezes não!” (ORWELL, 1998, p.11).
A desobediência civil é uma forma de contestar a ordem natural das coisas. Na teoria
rawlsiana, ela é interpretada como um ato político, público, consciente, nãoviolento e
contrário à lei. Geralmente, seu objetivo é provocar uma mudança nas leis e nas políticas do
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governo, o que pode ser feito de duas maneiras: direta ou indiretamente. Apenas quando é
membro de um grupo é que pode o contestador levar a cabo a chamada desobediência indireta,
ou seja, quando o contestador viola uma lei não por achála injusta, mas para contestar uma
outra ação ou política governamental. Já a desobediência direta é quando o contestador viola
uma lei para atacar o conteúdo apenas da lei a que viola. Seja como for, a desobediência civil é
urgente em todas as sociedades nãoideais, cujos procedimentos políticos legais falharam na
promoção da justiça como equidade.
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A cultura contra Castro: a revista La Habana Elegante
Bárbara Siqueira Sena DUTRA*
Thiago Henrique Oliveira PRATES*
A revista eletrônica La Habana Elegante1, (http://www.habanaelegante.com), criada
pelo escritor, professor e crítico literário cubano Francisco Morán, surge na rede em 1998 e se
apresenta como uma revista acadêmica de literatura, arte e cultura cubana. A revista pretende
ser um espaço dinâmico de debate e intercâmbio intelectual e cultural. A partir do número 46,
de setembro de 2009, muda sua linha editorial e passa a enfocar não somente a cultura cubana,
mas também a caribenha, a latinoamericana e mesmo a transatlântica. La Habana Elegante é
financiada, em parte, pela Southern Methodist University e sua redação fica em Dallas, no
estado do Texas. Segundo consta na apresentação do primeiro número, a sua criação foi “a
realização de um sonho largamente acalentado”: devolver uma parte de Havana e de Cuba a
todos os cubanos, habaneros ou não, em qualquer lugar do mundo.
Seu nome é uma homenagem a revista homônima que circulou em Havana entre 1883 e
1896, dirigida originalmente por Casimiro del Monte, Manuel de la Cruz e Enrique Hernández
Miyares. La Habana Elegante do século XIX, comumente identificada como um semanário
artístico e literário teve em suas páginas textos e poesias dos principais nomes do modernismo
hispanoamericano do período. Nela, o poeta cubano Julián del Casal participou assiduamente
com suas publicações. Na La Habana Elegante de finais do século XX, ele é recordado,
constantemente, como o grande inspirador da literatura cubana.
Possuindo periodicidade trimestral, La Habana Elegante publica, por meio da Web,
artigos e ensaios em espanhol e inglês. O seu Conselho Editorial é variado e extenso. Além de
seu fundador e diretor, Francisco Morán, a revista conta com a colaboração de cubanos
residentes dentro e fora de Cuba, de latinoamericanos e de europeus, que, em grande medida,
são críticos literários, críticos de arte, historiadores, poetas e filósofos, entre eles figuram:
Jorge Luis Arcos, Efraín Barradas, Jorge Camacho, Iván de la Nuez, Ben A. Heller, Gwen
Kirkpatrick, Ricardo Piglia, Juan Carlos Quintero, Rafael Rojas e Doris Sommer. O periódico
* Graduanda em História pela UFMG. Contato: bssdutra@gmail.com.
* Graduando em História pela UFMG. Contato: tpratesbh@gmail.com.
1 O artigo é fruto de uma pesquisa em andamento, realizada pelo grupo de estudos “Dimensões culturais e políticas do
exílio (19962009)  Revistas de exilados cubanos na Espanha e EUA: Encuentro de la Cultura Cubana, La Habana
Elegante e Revista Hispano Cubana”. Coordenado pela Prof. Dr. Adriane Vidal Costa.
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aceita publicações de diversos autores e a maioria dos colaboradores, incluindo o Conselho
Editorial, estão inseridos no meio acadêmico e, na maioria das vezes, associados a
universidades norteamericanas.
A revista é dividida em cinco grandes sessões: “Sección Académica”, “Sección de
Transición”, “La Revista Literária”, “La Lengua Suelta” e “Los Archivos de la Habana
Elegante”. A “Sección Acadêmica”, que se constitui como sua parte central e onde apenas os
membros do conselho escrevem, está subdividida em “Dossier Monografico”, que se articula
em torno de um problema ou assunto específico; “Invitation au Voyage” acolhe textos
acadêmicos de assuntos e enfoques variados; “Notas”, que, diferentemente das sessões
anteriores, traz textos acadêmicos bastante curtos; e “La dicha artificial” onde aparecem
ensaios sobre estética. A “Sección de Transición” publica textos variados sobre estética,
literatura e poesia, e está subdividida em: “El perrito chino”, “Hojas al viento” e “Simposium”,
onde há espaço para ensaios filosóficos e traduções dos mesmos. A sessão “La Revista
Literária” apresenta a obra de escritores cubanos, por meio de textos escritos por vários críticos
literários que discutem o conjunto da obra do autor homenageado em cada volume. A sessão
“La Lengua Suelta” possui um ensaísta fixo que escreve sobre o que está ocorrendo na cultura
cubana e outros assuntos relacionados à ilha, sempre utilizando o recurso da ironia como meio
de exercitar a crítica. A sessão “Los Archivos de la Habana Elegante” está subdividia em três
grandes arquivos: “Panóptico”, onde são reproduzidos textos de revistas, livros e publicações
diversas que abordam temas sobre a história cubana que vai do período colonial à Revolução.
Além disso, reúne e comenta textos sobre uma variedade de temas, tais como: raça, religião,
questões de gênero, política, criminalidade, sexualidade etc. “El archivo José Martí”,
organizado por Francisco Morán, propõe um novo olhar sobre José Martí e sua obra, e
recupera textos raros e de difícil acesso. O “Archivo de la Revolución Cubana” é formado por
documentos da revolução correspondentes ao período de 1959 a 1980.
Este é o atual formato digital da revista, mas que não corresponde aos primeiros
números. Sua estrutura foi mudando paulatinamente e em 2009 passou por uma alteração
drástica. Infelizmente não é possível recuperar as apresentações anteriores do site que
certamente também se transformou durante o processo de publicação da revista. Contudo,
apesar das modificações no editorial, todos os seus números permanecem online, meio pelo
qual tivemos acesso ao material e que agora se encontra armazenado em um banco de dados
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criado para tal propósito. No primeiro volume, a partir do qual nossa análise se inicia, existem
apenas sete seções: En “la loma del ángel”, que se constitui em um espaço para divulgação de
trechos e de estudos de romances e contos produzidos por cubanos; “Hojas al viento”, espaço
para homenagem, estudo e divulgação das obras do poeta Julián del Casal; “La Azotea de
Reina”, dedicada à poesia cubana; “Ecos Y Murmullos”, seção que apresenta e discuti livros,
revistas e novidades cubanas; “Bustos y Rimas”, dedicada a homenagens e comemorações,
sendo que o título da seção é inspirado no último livro lançado postumamente de Júlian Del
Casal; “La Ronda”, espaço dedicado à cidade de Havana, no qual ensaios abordam as
temáticas a respeito da cidade, e, por fim, “Pasión de Cuba”, espaço destinado à publicação de
ensaios.
De forma semelhante a outras publicações de intelectuais cubanos exilados, como a
Encuentro de la cultura cubana e a Hispano Cubana2, a revista aqui apresentada se configura
como um espaço de sociabilidade intelectual onde se abre a possibilidade de discussão e
exercício crítico. Pretende ser também um local de afirmação e de encontro da cultura cubana
no exílio, um lugar onde os cubanos se reconheçam. Segundo Edward Said (2003, p.46),
alguns dos efeitos que a condição de exilado impõe ao individuo é o sentimento de permanente
isolamento e um desejo constante de relembrar sua terra natal. Desta forma, as revistas se
apresentam como um meio de diminuir a distância física e temporal entre aqueles que estão
fora da ilha e os que nela ainda remanescem, justamente porque se colocam como espaço de
debate sobre a cultura cubana, conformandose assim uma “comunidade imaginada” na qual os
exilados podem tomar parte. Elas servem como instrumento para diminuir a perda e a
separação que o exílio pode infligir ao exilado e assim garantem que ele mantenha sua
nacionalidade, pois como afirma Cabrera Infante “ser cubano é ter nascido em Cuba. Ser
cubano é ir com Cuba a qualquer lugar. Ser cubano é carregar Cuba em uma memória
persistente” (1996, p.481).
Embora seus objetivos se aproximem das revistas anteriormente citadas, La Habana
Elegante apresenta uma diferença fundamental: voltase para uma discussão do aspecto
cultural e estético da literatura e arte cubana, possuindo um viés acadêmico extremamente
forte. Seu enfoque permanece primordialmente neste tema, abordando, mas não como aspecto
2 As revistas Encuentro de la Cultura Cubana (1996) e Revista Hispano Cubana (1998) são fundadas em Madri e estão
disponíveis por meio impresso e eletrônico. Apesar de fundadas na Europa, elas possuem colaboradores em vários
países como México, França, Cuba, Suécia, Bélgica, Brasil etc.
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central, a discussão política aberta e direta. Mesmo assim, ela não se isenta dos debates
relativos aos assuntos políticos referentes à ilha, possuindo uma estratégia distinta para criticar
regime castrista.
Diferentemente das outras revistas previamente citadas, que se posicionam de forma
direta e mais incisiva em relação ao governo e aos seus problemas, La Habana Elegante, por
meio de seus ensaios, poesias e prosas, abre espaço para uma concepção de cultura que não
aquela vinculada e disseminada pelo governo e dá voz a autores relegados pelo discurso
oficial.
Em nossa análise, constatamos que aqueles mais festejados e homenageados são
dissidentes, exilados ou indivíduos que nunca se envolveram com o regime ou o fizeram de
forma bastante tímida. Jorge Mañach, por exemplo, autor homenageado no primeiro volume da
revista, foi um exilado político do período prérevolucionário, em 1957, e logo após a vitória
da revolução, em 1960, por não concordar com os rumos tomados pela revolução. Ao optar
pela publicação de fragmentos e análises das obras de intelectuais dissidentes, La Habana
Elegante assume claramente uma postura crítica ao regime e, ao dar voz e espaço aos autores
deixados à margem pelo governo, constituise como locus de propagação e visibilidade destes.
Julián Del Casal, denominado na apresentação da revista como seu “animador
espiritual”, nos serve como exemplo para o entendimento da construção da crítica perpetrada e
de resistência às diretrizes culturais do governo. Poeta ligado ao modernismo latinoamericano,
sua obra é recheada de temas como o exílio, a atração pelo mórbido e um “dissimulado
homoerotismo”, como descrito pela própria revista. Mas como isto se configura enquanto
crítica ao castrismo? A resposta a que chegamos encontrase nos temas elencados: estes batem
de frente com a construção ideológica feita pelo regime. A produção de indivíduos alheios ao
grupo que detém o poder é a base para a formulação de uma concepção de cultura distinta
daquela considerada pelo regime de Castro, situandose então a crítica ao governo neste
patamar.
Assuntos que renderam aos autores a atenção da censura e mesmo a escolha do exílio no
passado servem de plataforma para a construção deste novo discurso desligado do que é
produzido nos bastidores do poder. Os temas trabalhados são justamente aqueles que não são
explorados pela política cultural da ilha, que são incômodos, como o homossexualismo, ou
ainda que exprimem uma discordância quanto a sociedade cubana tal como vinha sendo
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edificada, como, por exemplo, a perseguição política, a censura e o autoritarismo. Da mesma
maneira, La Habana Elegante não apenas deseja fundamentar uma cultura distinta como
também reformular e discutir o que se considera como cânones cubanos. Como dito, a revista
dedica um espaço a dois arquivos: José Martí e um sobre a Revolução Cubana.
O “Arquivo José Martí” tem por objetivo construir um acervo alternativo e resgatar
textos de difícil acesso, discutindo um autor que é considerado por muitos em Cuba, e
principalmente pelo governo, como um dos pilares da própria construção da nação e,
indiretamente, da revolução. Ao retomar Martí, os exilados não apenas fortalecem seu próprio
discurso acerca da identidade cubana como também podem reconstruíla utilizando de um dos
fundamentos também caro ao regime de Castro, constituindo desta forma uma releitura da
própria nacionalidade e um verdadeiro embate pelo domínio do campo simbólico. Assim, é
importante observar que José Martí é retomado tanto pelo discurso dos revolucionários quanto
pelos exilados, evidenciando a mística em torno de sua imagem e obra para os cubanos.
O arquivo deixa bastante claro que Martí é o mais trabalhado dos autores cubanos e
analisa as diversas interpretações e apropriações do poeta observando sempre o contexto
histórico como base para a fundamentação dos argumentos e desta forma consegue dar a
revista um posicionamento crítico mesmo sobre os cânones cubanos. Ele não só traz as obras
do poeta, mas também estudos sobre sua obra, sugestões de interpretações e comentários,
assim como críticas a certas leituras feitas.
A seção “Felicitaciones de Batista”, escrita por Francisco Morán, discute como a figura
de José Martí e sua obra são retomadas de acordo com os objetivos dos governos vigentes, no
caso do artigo em questão, o do presidente Fulgencio Batista. O golpe realizado por Batista em
1952 ainda estava fresco na memória dos cubanos quando em 1953 completouse o centenário
do nascimento de Martí. A ocasião mostrouse propícia para a busca de amparo político a fim
de legitimar ações violentas e inconstitucionais realizadas pelo governo e, por isso, renomados
intelectuais cubanos foram utilizados para essa manobra. A reflexão do artigo sobre tal
temática parte da análise de uma carta de felicitações enviada por Fulgencio Batista a
estudante Célia Elena Nava, que acabara de ganhar um concurso literário patrocinado pelo
governador de Havana em homenagem à Jose Martí. Apesar de sua brevidade e por se
apresentar a primeira vista como uma formalidade, Morán destaca a utilização por Batista
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daquele documento para fazer uma breve reflexão sobre Martí e sobre a apropriação de ideias
deste autor no contexto das atividades do centenário.
Francisco Morán discute a forma como o então presidente, ao redigir a carta, molda a
leitura de Martí a fim de se encaixar em sua perspectiva ideológica e evitou as áreas na qual o
pensamento desse autor contradizia a ação política do Estado então estabelecido. É curioso
observar como Morán discute a apropriação de cada governo sobre o legado martiano no qual
os recortes são feitos de acordo com seus interesses e os aspectos que vão de encontro às
diretrizes políticas adotadas são ocultados e relegados ao esquecimento. Nesse sentido, Martí é
comparado à Bíblia, como o grande provedor de citações para todas as ocasiões, claro, quando
convém citálas.
O autor finaliza a seção com duras criticas a respeito da manipulação das concepções de
José Martí de acordo com os interesses do governo. Além de Batista, Morán se pergunta se as
mesmas contradições que causaram conflitos entre Martí e os chefes militares da
independência também não se levantariam contra Castro, por exemplo. Tal questionamento
revela a mística em torno do autor e a sua utilização por diferentes atores, seja por Batista,
Castro e em muitos casos, pelos exilados. Todos eventualmente recorrem a José Martí para
legitimar seus próprios discursos ou até mesmo para rechaçar o discurso oposto.
Da mesma forma Jorge Camacho apresenta no arquivo um estudo feito sobre a
associação de Martí e Lênin. Tradicionalmente parte do marxismo ortodoxo buscou no poeta
ideias de cunho socialista, buscando legitimar o discurso revolucionário na ilha. Após a vitória
da revolução e o progressivo alinhamento de Cuba com o bloco soviético, Castro e seus
seguidores dariam apoio a uma leitura vermelha das obras de Martí.
Entretanto, Camacho afirma que as maiores críticas a Martí partiram não de setores
conservadores ou de direita, mas do próprio seio comunista, embora este também se
apropriasse do poeta. Os marxistas em sua maioria negariam a validade das ideias deste
revolucionário do século XIX pela sua admiração ao modo de vida estadunidense. Para tanto, o
autor apresenta um teórico marxista e membro do Partido Comunista Cubano, Juan Marinello.
No seu artigo publicado em 1935, Marinello critica de forma contundente o pensamento
de Martí, resgata a figura do poeta como algo importante e faz uma leitura marxista da sua
obra, como a própria revista deixa explícito. Marinello discute a impossibilidade histórica da
existência de ideias comunistas na obra de Martí. e que uma leitura deste sob um viés leninista
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levaria a uma leitura incorreta. Usar Martí para promover uma revolução comunista seria
impensável.
Fica claro então o posicionamento da revista. Ao utilizar um autor comunista e valerse
de um recorte documental em que ele critica uma apropriação vermelha de José Martí, os
membros da revista buscam problematizar a leitura que o regime castrista faz do poeta. O
periódico tenta, dessa forma, negar a Castro a posse desta importante figura cubana apontando
as fragilidades do discurso do atual regime.
Mas se a revista afirma que Martí é o mais trabalhado dos autores cubanos e também
que a partir dele grande parte da cultura da ilha se fundamentou, em um artigo chamado “Ese
anacrónico Martí”, escrito por Antonio José Ponte, ela analisa certos estudos que propõem o
esquecimento do poeta e tende a concordar. Os autores reconhecem que abordar tal assunto é
extremamente problemático devido às apaixonadas críticas de todos os setores, sempre
utilizando o argumento de que uma sociedade cubana que não fosse guiada pelo exemplo e
palavra de José Martí seria simplesmente impensável.
O argumento é que as ideias de Martí são incompatíveis com a atualidade de Cuba e o
processo histórico da ilha conformou uma ilha que não seria aquela que o revolucionário teria
planejado, a sua cultura se conformou através de outros marcos. Seu estilo é inabitável no
século XXI e seria melhor para os cubanos se despojarem do peso que o poeta tem. Martí é
anacrônico se utilizado hoje. Apropriarse dele é um saudosismo infundado e nocivo. Tal
pensamento é expresso no artigo de Antonio José Ponte, contudo, é preciso salientar que tal
artigo encontrase na revista o que leva a crer que essa concepção seja compartilhada por La
Habana Elegante como um todo.
Ao fazer isto a revista nega o “Destino Manifesto” do legado de Martí. Ela rebate esta
ideologia cubana de que o pensamento do autor levará Cuba à grandeza e sucesso. Assim,
ataca não somente os setores mais conservadores, mas também o próprio regime castrista, que
tem em Martí uma das principais bases de sustentação. Se Fidel Castro afirma que as ideias do
poeta já haviam planejado o ataque ao quartel Moncada em 1953, negar a validade de Martí é
negar o próprio Castro e a revolução? O atual regime para ilha não serve.
Neste ponto a revista é completamente distinta de quase tudo que se vê acerca da cultura
cubana. Martí não é o seu grande homenageado. Júlian Del Casal é o seu inspirador, não Martí,
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e isso tem grande peso. Ainda que ela deixe este poeta um pouco à margem é preciso falar
dele. O espectro de Martí ainda ronda Cuba.
Já o “Arquivo da Revolução” apresenta documentos, dossiês, comentários e estudos
acerca da mesma e propõe uma nova leitura do processo revolucionário de uma forma bastante
distinta daquela feita de maneira teleológica pelo regime após sua adesão ao socialismo. O
acervo possui uma temporalidade bem delimitada: 1959 até 1980, mais especificamente até o
êxodo de Mariel3, momento em que, segundo os autores, a gerência “social guevarista” inicia
seu declínio e é posta em xeque.
A revista se posiciona de forma bastante crítica na apresentação do acervo em relação à
Revolução Cubana. Diferentemente dos periódicos cubanos na Flórida, La Habana Elegante se
afasta da análise reacionária e radical do processo revolucionário, mas ainda existem duros
ataques a ele. Este é reconhecido como o momento em que a atenção internacional se volta
para Cuba, quando a ilha se insere no centro do mundo. Não há uma negação total e completa
do princípio Revolução, como o fazem os grupos de exilados de Miami. A Revolução é vista
como um importante evento e processo na história cubana que teria, entretanto, sofrido um
grave desvio e a partir de então se tornado um pesadelo, um delírio. O endurecimento político
e as perseguições são consideradas uma traição à Revolução e neste sentido se dirigem as
críticas ao regime castrista, assim como seus instrumentos e meios através do qual consolidou
o poder. A forma como Castro organizou a Cuba pósrevolucionária levou ao horror e à
miséria.

3 O processo migratório cubano com destino a outros países, principalmente aos Estados Unidos, não foi um
acontecimento posterior à Revolução Cubana de 1959. Ele teve início no final do século XIX, quando muitos, embora
envolvidos pelo sentimento nacionalista, migravam em decorrência das guerras pela independência e da instabilidade
política e econômica para buscar melhores condições de vida e novas possibilidades de luta. Desta forma, o fator
político e a condição econômica de Cuba assumiram papel preponderante nas décadas finais do período colonial, o que
caracterizou a emigração para os Estados Unidos. No período que antecedeu a Revolução Cubana, a motivação maior
era de ordem econômica, ainda que houvesse aqueles que buscassem refúgio político, como o fizeram os adversários
políticos dos governos de Gerardo Machado, Grau San Martín e do primeiro governo de Fulgêncio Batista. Nos
primeiros anos após o triunfo da Revolução Cubana, o processo migratório, principalmente com destino aos Estados
Unidos, assumiu novas projeções e rompeu com os componentes migratórios tradicionais, antes entendidos basicamente
como questões econômicas. A partir de então, o exílio passou a ter caráter relativamente diversificado no que se refere
às causas que condicionavam os fluxos migratórios ao longo da década de 60, devido às transformações políticas e
econômicas que se produziam no interior da sociedade cubana. Nos primeiros anos pósrevolução, de 1959 até 1962, os
que emigravam eram considerados “exilados políticos”, imprimindo, desta forma, um caráter político ao tema
migratório e organizando as primeiras forças contrarevolucionárias de estímulo à emigração ilegal. Geralmente, o
processo migratório pósrevolução é dividido em primeiro êxodo, Camarioca e Lei de Ajuste Cubano (1965); segundo
êxodo, Mariel e Acordo Migratório (1980 1984); terceiro êxodo, Malecón e Acordo Migratório (1994). Sobre o exílio
cubano ver: Rojas (2006); De La Nuez, (1998); Bansari, (2000); Gott, (2006).
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O recorte documental feito pelo “Arquivo da Revolução” atualmente apresenta escritos
de autores contemporâneos geralmente precedidos pelos comentários de convidados da revista
e servem como fundamento para o ataque ao regime. Há uma divisão em três partes: a
“Primera Entrega”, onde existem escritos variados; a “Segunda”, um dossiê dedicado à visita
de Sartre e Simone Beauvoir à ilha, com depoimentos e artigos de cada um; e a “Tercera”, que
apresenta o engajamento político do intelectual cubano Virgilio Piñera e a sua produção sobre
a revolução. Virgilio Piñera foi um poeta e dramaturgo que trabalhou nos periódicos
Revolución e Lunes de Revolución, sendo premiado em 1968 pela Casa de las Américas.
Engajado diretamente nas novas instituições criadas e oferecendo total apoio à Revolução, em
1971 foi ostracizado após a perseguição aos homossexuais, tornandose então um crítico do
regime.
A documentação do arquivo abriga escritos de intelectuais de esquerda que apoiaram a
Revolução em seus princípios de maneira irrestrita e apaixonada, engajandose no processo de
constituição da nova sociedade. Entretanto, são estes mesmos pensadores que posteriormente
se desiludiram e deixaram à margem a militância a favor dos revolucionários. Sartre, um dos
mais influentes filósofos da esquerda do século XX, acompanhou com ardor e defendeu à
Revolução Cubana, Fidel Castro e Che Guevara. No início da década de 1960, era,
provavelmente, um dos maiores nomes que deu respaldo aos guerrilheiros vencedores. O
“Arquivo da Revolução” guarda os escritos de Sartre que mostram suas percepções sobre Cuba
ao visitar a ilha pela primeira e única vez. O processo revolucionário foi tomando rumos que
despertaram a desconfiança de Sartre, como a aproximação com a União Soviética, o apoio à
invasão a Tchecoslováquia, a perseguição aos dissidentes e aos homossexuais. O filósofo
desencantouse com a revolução e passou mesmo a redigir críticas ao governo cubano. La
Habana Elegante trata de enfatizar isto e dedica mesmo em um número posterior um estudo ao
legado do “fantasma de Sartre” em Cuba.
Percebese então que a estratégia utilizada passa pela coletânea de documentos de
escritores e eventos caros à esquerda e ao atual regime da ilha. Mostrar o desencanto e
arrependimento destes e mesmo a perseguição a eles pode ser entendido como uma forma de
desestabilizar o discurso oficial utilizando grande parte de seus próprios fundamentos e de seus
antigos apoiadores.
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Revisitar a Revolução significa também discutir o seu legado, seus rumos, seus êxitos e
tropeços. Discussões sobre o presente da ilha mostramse necessárias, bem como sobre sua
situação, seus problemas, possibilidades e, acima de tudo, seu horizonte de expectativas. Se o
discurso governamental associa o ethos cubano à própria Revolução, debatêla é um ato de
confronto pelo significado da própria Cuba.
Desta forma, La Habana Elegante procurou se firmar enquanto um espaço de discussão
cultural e estético da arte e literatura cubana. Ao utilizarse desses elementos para se opor ao
castrismo e se posicionar criticamente em relação ao debate não somente político da ilha bem
como o cultural, a revista se constitui igualmente enquanto espaço de sociabilidade intelectual,
resgate e propagação da cultura cubana no exílio.
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A “classe C ascendente” e as novas formas de segregação social no Brasil
Edson Junior Campos de FARIA*
Introdução
Apresento este trabalho não como um estudo completo, perfeito e acabado sobre o
objeto estudado. Ao contrário, este texto é produto de uma pesquisa que ainda encontrase em
uma fase inicial, quase embrionária. Portanto, não se encontrarão aqui conclusões, mas sim
uma tentativa de provocação aos leitores para atentaremse acerca do mundo à sua volta, e
principalmente, a aspectos ainda obscuros sobre a grande mudança social pela qual o Brasil
passa atualmente.
Durante o ano de 2010, trabalhei como professor de história em uma escola na periferia
de Contagem. O corpo discente da escola era bastante diverso, mas posso afirmar que a maior
parte dos alunos eram filhos de trabalhadores(as) sem muitas qualificações técnicas
profissionais, com poucos anos de estudo, e que por isso mesmo, trabalhavam muito e
possuíam baixa renda.
Durante as aulas, procurava tratar de assuntos que considerava urgentes para a
construção da cidadania de meus alunos 1. Um dos temas tratados foi a “desigualdade social no
Brasil”. Depois de um debate, solicitei aos alunos que respondessem a duas questões: como
você imagina a vida de uma pessoa com a sua idade, que seja muito rica? e como você
imagina a vida de uma pessoa da sua idade que seja muito pobre?
Chamavame a atenção o envolvimento das crianças com o mundo do consumo:
aparelhos eletrônicos modernos, como celulares e mp4, calçados de marcas famosas eram
comuns, assim como comentários sobre as redes sociais na internet eram frequentes.
Minha intenção com este trabalho era apreender, a partir das respostas, como meus
alunos percebiam a própria condição, ou seja, ser jovem e pobre no Brasil. Pude perceber que
para os alunos, o “rico” é aquele que tem acesso a muito mais do que os bens de consumo. Em
boa parte dos comentários estavam, além desses bens, afirmações como “um menino rico da
minha idade pode fazer um curso de idiomas” ou ainda “pode fazer um esporte, natação”, e
mais “tem condição de frequentar bons lugares e aprender muitas coisas importantes”. Outra
* Graduando em Antropologia e graduado em História pela UFMG. Professor da rede pública de ensino fundamental.
Contato: faria.ejc@gmail.com.
1 Adolescentes entre 12 e 15 anos de idade (em média) cursando os 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental.
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parte importante considera rico aquele que tem condições de ter boas roupas e aparelhos
eletrônicos modernos, que de alguma forma, alguns ali tinham acesso, e, paradoxalmente, não
eram considerados ricos por isso.
Ao mesmo tempo observava que o acesso de pessoas pobres a bens que há bem pouco
tempo lhes era restritos, causava uma série de comentários, alguns extremamente
preconceituosos nas redes sociais da internet. O processo de integração destes novos setores
sociais no ambiente virtual me parece irreversível. E, algumas postagens colocam de forma
clara que mesmo neste ambiente, “os pobres” têm que permanecer em “seu lugar”, com seu
comportamento, identidade, linguagem, hábitos e fotos, como demonstram estes exemplos:

Imagem 12

Imagem 2

Podemos notar que existe a atribuição de um “lugar próprio” para os pobres, mesmo no
ambiente virtual da internet. Esta imposição se dá através de comentários como aqueles das
imagens acima, e repercutem fortemente no comportamento social na internet e também fora
dela. De fato, ser aceito por um grupo é uma necessidade vital para os jovens, ainda que
virtualmente, e a atribuição de estigmas de setores sociais sobre outros influencia diretamente
na busca dos jovens por aceitação.
Desta maneira, a partir da atividade proposta por mim aos alunos, e de minha vivência
nas redes sociais, eu me interessei mais seriamente pelo tema da segregação social, e como
esta “nova classe” vem sendo recebida neste mundo “virtual” e de consumo pelos outros
setores da sociedade, que ali reinavam num passado recente.
Justificativa
Bourdieu (2007) analisa os processos de classificação regionais e a construção de
identidades, com a atribuição de estigmas de um grupo em relação a outro. Transcrevendo suas
palavras:
Quando os dominados nas relações de forças simbólicas entram na luta em estado
isolado, como é o caso nas interações da vida quotidiana, não têm outra escolha a não
2 Imagens encontradas no site <http://classemediasofre.tumblr.com>. Acesso em: 08 de julho de 2011.
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ser a da aceitação (resignada ou provocante, submissa ou revoltada) da definição
dominante da sua identidade ou da busca da assimilação a qual supõe um trabalho que
faça desaparecer todos os sinais destinados a lembrar o estigma (no estilo de vida, no
vestuário, na pronúncia, etc.) e que tenha em vista propor, por meio de estratégias de
dissimulação ou de embuste, a imagem de si o menos afastada possível da identidade
legítima (BOURDIEU, 2007, p.124).

Desta forma, a atribuição de estigmas de grupos dominantes para grupos dominados, e
as consequências deste processo simbólico na vida quotidiana são perversos, surgindo a partir
daí grupos excluídos socialmente, que possuem dois caminhos a seguir: ou a da aceitação do
estigma ou do esforço de negação e supressão do próprio estigma. Assim, tratandose de
jovens pobres como os citados na introdução, a busca da assimilação ocorre através do
consumo de certos bens, que lhes dá a sensação de estar participando ativamente de uma
sociedade que, na verdade, não lhes proporciona condições de exercer a cidadania de forma
completa.
Estes discursos excludentes ocorrem de várias maneiras, algumas vezes em veiculações
da grande imprensa de forma sutil, e outras de forma violenta, como manifestações de
preconceito social encontradas em redes sociais no ambiente virtual da internet. São
manifestações que partem de grupos dominantes, que possuem legitimidade social para
influenciar opiniões e, assim, reforçar as atribuições de estigmas negativos aos grupos mais
pobres da população brasileiras. Por serem considerados legítimos, são eficazes (BOURDIEU,
1996). Said (2007) também chama a atenção para a eficácia dos discursos simbólicos de um
grupo sobre o outro, e como estes discursos influenciam a autoimagem do grupo e a visão da
sociedade quando projeta sua visão ao dito grupo.
Acredito que identificar e analisar estas novas formas de diferenciação social, próprias
da sociedade brasileira que passa por profundas mudanças, pode lançar luz em aspectos das
estruturas sociais pouco exploradas pela Antropologia no Brasil até o momento. Estudar as
novas formas de segregação ajuda a entender as construções de mundo que formam os
sistemas classificatórios modernos da sociedade em que vivemos. Os dados obtidos por esta
pesquisa poderão ser utilizados para orientar políticas públicas que tenham por objetivo
diminuir as diferenças socioeconômicas nesta sociedade, e para a construção de projetos
educacionais que possibilitem aos alunos a oportunidade de ler o mundo de maneira mais
crítica. Além disso, uma pesquisa sobre o tema proposto ajuda a compreender a diversidade
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social e cultural da sociedade brasileira. E, para justificar o objeto de estudo deste projeto, cito
novamente Bourdieu:
A revolução simbólica contra a dominação simbólica e os efeitos de intimidação que
ela exerce tem em jogo não, como se diz, a conquista ou a reconquista de uma
identidade, mas a reapropriação coletiva deste poder sobre os princípios de construção
e de avaliação da sua própria identidade de que o dominado abdica em proveito do
dominante enquanto aceita ser negado ou negarse (e negar os que, entre os seus, não
querem ou não podem negarse) para se fazer reconhecer (2007, p.124).

Desenvolvimento
Para entender o mundo, os seres humanos precisaram, desde o surgimento da espécie,
de criar formas de classificação e ordenação da natureza ao seu redor (DURKHEIM; MAUSS,
1981). Estas formas de ordenação do mundo foram objeto de estudos da Antropologia desde o
seu surgimento como ciência. Durkheim e Mauss tentaram buscar nos sistemas de
classificação dos chamados “primitivos” a origem universal de todos os outros sistemas
classificatórios. Partindo da lógica do mais simples para o mais complexo, os autores concluem
que a própria sociedade se objetiva nos sistemas de classificação. Assim, a lógica
classificatória de determinada sociedade é seu próprio sistema de funcionamento, objetivada
(DURKHEIM; MAUSS, 1981)
As análises realizadas pelos autores são de extrema importância para a Antropologia,
porém, com um traço funcionalista bastante acentuado, pouco consideram as esferas
simbólicas dos sistemas de classificação. De fato, estes sistemas não são dados naturais e estão
repletos de relações nãopragmáticas, deixando de agir apenas nas esferas materiais ou
concretas da vida humana.
Em seu texto, Douglas (1991) analisa as concepções de higiene diferentes sociedades, e
coloca, entre outras coisas, que o estado de doença ou de sujeira trata daquilo que não faz parte
do sistema classificatório das sociedades, e que por isso não tem lugar na ordem estabelecida.
As doenças são ligadas, em alguns casos, a comportamentos considerados inadequados, com a
violação de um tabu, da não realização de um ritual. E aquele que procedeu de forma
reprovável pelo sistema de crença local é punido com doenças, tem a sua saúde, que é o estado
ordinário do corpo, afetada (DOUGLAS, 1991).
A doença ou sujeira traz, desta forma, contradições para o sistema classificatório. Estas
contradições são consideradas como perigosas para toda a ordem social (DOUGLAS, 1991).
Por estes motivos, a sociedade tenta reencaixar os objetos em categorias definidas.
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Algumas sociedades realizam rituais que envolvem toda a comunidade, em que aqueles
que se encontram em períodos liminares de suas vidas assumem novos papéis sociais e voltam
para a vida social com um outro status, um outro lugar na ordem comunitária. Turner analisa
os rituais que são realizados para sanar o que o autor chama de “períodos interestruturais”
(2005, p.xx), dentro da estrutura social. Os ritos de passagem têm a função de redefinir os
papéis sociais dos indivíduos na sociedade, eliminando assim o perigo dos estados
interestruturais. Assim, depois da realização destes rituais, o neófito assume outro papel social,
e a sociedade o trata pelo que ele agora é. Os rituais de passagem, desta maneira, modificam o
indivíduo e toda a sociedade (TURNER, 2005).
Todas as sociedades possuem seus ritos de passagem, porém isto é mais recorrente em
sociedades de pequena escala (TURNER, 2005). Em nossa sociedade pós revolução industrial,
tão grande e repleta de individualidades, não temos tempo de passar de um papel social a
outro, estas mudanças ocorrem várias vezes durante o mesmo dia. O homem moderno está
sempre em um período liminar, que Turner considera como o tempo da desordem.
Apesar de passar grande parte de sua vida em situações de liminaridade, o homem
moderno também possui seus critérios de classificação para a realidade que o cerca, e estes
critérios estão ligados aos valores compartilhados coletivamente pelos grupos sociais.
Referindose à sociedade industrial moderna, podemos considerar como critério fundamental
de segregação social a quantidade de dinheiro que se possui, e o acesso ao consumo de certos
bens.
O dinheiro que serve para manter relações de consumo também é útil para a criação ou
manutenção das hierarquias sociais estabelecidas. Marx e Engels (1989) afirmam que o motor
da História é a busca dos seres humanos em conseguir os meios materiais para sua existência
física. Veblen, vai além da ideia de consumo apenas para a manutenção da vida. Para este
autor, o ato de consumir e os produtos consumidos possuem uma esfera simbólica muito
importante. Determinadas classes consomem certos produtos não porque eles são
imprescindíveis para a sua vida, mas sim para manter uma relação de diferenciação social e, no
limite, a própria hierarquia da sociedade (VEBLEN, 1983).
Considerando o consumo como o principal fator de diferenciação social existente na
sociedade capitalista, assistimos hoje um interessante fenômeno ocorrendo no Brasil:
Pesquisas recentes demonstram que cerca de 19 milhões de brasileiros deixaram as classes
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D/E, de menor renda, e agora estão na classe C, que concentra 53% da população do país. Com
o aumento do crédito e a maior circulação de dinheiro, algumas classes que antes se
encontravam totalmente à margem das grandes relações de consumo, atualmente já conseguem
adquirir certos bens que em tempos passados estavam restritos à chamada “classe média”.
Segundo outros levantamentos3, o número de pessoas que viajam de avião subiu 115%, desde
2003 até o primeiro semestre de 2011. As vendas de automóveis vêm batendo sucessivos
recordes nos últimos anos4. Este fenômeno ocorre também em outros casos, como o acesso à
internet ou a um curso superior, para citar apenas mais dois exemplos.
Importante ressaltar, neste momento, dois pontos. O primeiro: não é intenção deste
trabalho analisar os fatores que levaram ao aumento de crédito, nem as relações comerciais que
envolvem estas novas classes que agora possuem condições consumirem. O segundo: não
quero com este trabalho generalizar a situação desta “classe ascendente”. Considero que
grande parte da população brasileira vive ainda em situação de miséria, e, portanto, encontra
se fora das relações de consumo que uso para chegar ao meu problema principal. Este consiste
em tentar identificar os parâmetros de classificação que substituíram a simples relação entre ter
acesso ou não a determinado padrão de consumo no Brasil, e analisar quais são e em quais
espaços estes novos critérios de segregação se mostram.
A cultura ocidental, especialmente os sistemas de classificação sociais brasileiro estão
profundamente eivados de critérios financeiros, sendo este o principal fator para a ordenação
do mundo moderno (LIMA, 2010). Desta maneira, no senso comum e em manifestações
realizadas em grandes meios de comunicação é de certa forma corriqueira o uso da expressão
“nova classe média” para referirse a esta parcela da população que aumentou seu poder de
consumo e de participação na ordem capitalista. Souza (2010) critica este ponto de vista em
seu livro, no qual analisa como os trabalhadores brasileiros puderam nos últimos anos se
inserir na economia de mercado, porém mesmo assim continuam privados de direitos básicos,
como educação de qualidade e um sistema de saúde pública que ofereça no mínimo dignidade
às pessoas. Desta maneira, Souza alerta que os critérios para se definir as classes sociais não
podem passar unicamente pelas relações de consumo, como no pensamento liberal clássico,
3 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/892144comrendaemaltabrasileirojaviajamaisdeaviao
quedeonibus.shtml>. Acesso em: 25 de agosto de 2011.
4 Disponível
em
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/952647vendadeveiculosbaterecordeeultrapassa2
milhoesnoano.shtml>. Acesso em: 25 de agosto de 2011.
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nem apenas pelo lugar que se ocupa nos processos de produção, como no marxismo clássico
(SOUZA, 2010).
Um exemplo da mentalidade monetarista da sociedade brasileira atual pode ser dado
pela análise da significação do termo herança no senso comum. Quando se pensa em herança,
logo aparecem imagens de bens materiais, de dinheiro, que os pais deixaram aos filhos. Porém,
mais importante que a herança material é o capital cultural proporcionado pelos pais (SOUZA,
2010). Isto é, o indivíduo que teve condições de receber uma boa educação escolar, fazer uma
atividade esportiva, viajar pelo mundo, aprender idiomas estrangeiros, entre outros, terá
maiores condições de prosperar na lógica capitalista vigente. Isto porque estes conhecimentos
são compartilhados como positivos e são celebrados pela maior parte da sociedade. E assim
são mantidas as relações hierárquicas entre as classes, e aumentase ainda mais o fosso que
separa ricos e pobre no Brasil.
Esta lógica monetarista, que simplifica as análises feitas em grandes veículos de
comunicação brasileiros acaba por esconder a perversidade da situação em que esta nova
classe trabalhadora se encontra: por estarem se inserindo no mundo do consumo, que há bem
pouco tempo estava restrito a classes mais privilegiadas da sociedade, esta nova parcela da
população sentese mais confortável em seu lugar social, e acabam sendo influenciados pelos
discursos políticos e da grande imprensa de que o país tem uma política séria de distribuição
de renda que proporcionará a todos condições de consumir, e assim “ascender à classe média”.
Como já foi dito neste trabalho, considerar o consumo como único critério de classificação
social é perigoso e esconde o fato de que esta nova classe que pode consumir, ainda prescinde
de vários direitos básicos de cidadania.
Esta nova classe está desta forma, em uma situação liminar na antiga ordem social que
classificava usando exclusivamente os critérios de condição de consumir ou não determinados
bens ou serviços. Os trabalhadores podem comprar determinados produtos, aproveitar certos
serviços que antes estavam restritos a uma classe privilegiada. Porém continuam sem acesso às
condições básicas de cidadania, principalmente educação, e com isso aumentase a
desigualdade social no Brasil. Esta desigualdade não aparece nos discursos da grande
imprensa, que considera como critério de classificação social apenas o consumo. E assim cria
se o discurso político de que o Brasil caminha para a entrada no primeiro mundo, para sermos
daqui a pouco tempo uma grande potência no contexto geopolítico e econômico mundial.
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Como já foi dito neste trabalho, as sociedades consideram que aquilo que está fora do
seu sistema classificatório e que se encontra em um lugar interestrutural dentro de sua estrutura
como perigoso. A nova classe trabalhadora, que se encontra justamente entre as estruturas
criadas pelo sistema de classificação monetário, também é considerada como um agente que
pode oferecer perigo àquelas classes que antes dominavam quase que sozinhas o mundo do
consumo de certos bens.
Para se afastar desta nova classe que, estando numa situação de liminaridade, pode
contaminar toda a sociedade, as classes privilegiadas criaram novos critérios de classificação,
não baseados apenas nas relações de consumo, mas também atribuindo valores às práticas
sociais e diferenças comportamentais entre elas próprias e as classes ascendentes. Em outras
palavras, buscando se diferenciar da nova classe que surge, a classe média atribui um valor
negativo às manifestações culturais próprias da classe ascendente, em espaços que eram
próprios ou quase exclusivos das classes privilegiadas. Espaços físicos como os aeroportos,
hotéis, ou ainda espaços virtuais como a internet são frequentemente citados em manifestações
de segregação social, às vezes repletas de préconceitos e estereótipos.
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A escrita da História entre o fingir ficcional e a análise científica
Warley Alves GOMES*
O objetivo deste texto é pensar as relações entre a História e a Ficção no debate da
historiografia contemporânea. Também buscaremos analisar a partir de novos pontos de
contato entre estas duas esferas do conhecimento, na tentativa de escapar não só de uma
perspectiva cientificista, que busca resgatar o passado em seus mínimos detalhes, mas também
de uma perspectiva cética e relativista, que expropria da História qualquer probabilidade de
veracidade.
Consideramos que, embora o debate das relações entre a História e o ficcional já tenham
avançado bastante, e que muitos preconceitos já foram derrubados, ainda há muito o que se
discutir sobre os contatos – e distanciamentos – entre estas duas formas de compreender o
mundo, e que, sem dúvida, ainda há diversos outros preconceitos, principalmente no que toca
ao ponto do ficcional, a serem combatidos.
A partir dos pontos levantados acima, nosso artigo propõe uma investigação
epistemológica não só no que perpassa a constituição do campo historiográfico, mas também
uma investigação através do ficcional, de forma a buscar evidenciar as características próprias
deste campo, poucas vezes expostos em textos historiográficos.
Após um considerável período, que se alastrou desde o cientificismo de meados do
século XIX e incorporouse ao marxismo estruturalista do século XX, no qual a natureza do
conhecimento historiográfico foi pouco questionada, o texto de Hayden White O texto
histórico como artefato literário (1994) provocou um considerável abalo na historiografia dos
anos 70, ao comparar – e praticamente igualar – o texto histórico com o texto ficcional. Para
White, o texto histórico era construído segundo os mesmos componentes de um texto ficcional,
e se organizava a partir dos chamados tropos do discurso. Assim, para White, os fatos seriam
neutros e caberia ao historiador organizálos e narrálos a seu belprazer, utilizandose de
qualquer um dos tropos de modo a dar sentido e inteligibilidade à história narrada. É
exatamente devido ao uso destes tropos que o texto pode ser apreendido pelo leitor, que
reconhece nestas estruturas discursivas a inteligibilidade do discurso.

* Mestrando em História pelo PPGH / UFMG. Bolsista da CAPES. Contato: warleyalvesgomes@yahoo.com.br.
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Como podemos perceber, a tese de White é polêmica, e como tal, levou os historiadores
a debater intensamente a epistemologia do conhecimento histórico. Concordando ou não com
Hayden White, seria uma negligência não ressaltarmos a importância e a contribuição de seu
texto para o conhecimento historiográfico atual, assim como sua forte repercussão a partir dos
anos 70. Uma das teses mais reconhecidas – e que mais bebeu na fonte de White – é a do
historiador e filósofo Ankersmit. Segundo este autor (ANKERSMIT, 2001), a larga produção
contemporânea nos proporciona a possibilidade de estudar um determinado tema sem nem
mesmo ler suas fontes originais. Assim, para se chegar à compreensão de uma obra de
Rousseau ou Diderot não seria necessário ler os autores, mas antes se debruçar sobre as
interpretações feitas de suas obras. As idéias de Ankersmit são explicadas a partir de uma
interessante metáfora construída pelo autor: o conhecimento se constitui como uma árvore.
Temos assim o tronco – que seriam as obras originais −, os galhos e ramificações − que
representam as interpretações derivadas da análise das obras principais −, e por fim, teríamos
as folhas – que seriam as interpretações surgidas das outras interpretações. Observem que entre
as folhas e o tronco principal não existe o menor contato necessário, e que as folhas, antes, se
apresentam em uma estrutura próxima à uma rede. Tal é a idéia do conhecimento
contemporâneo para Ankersmit: uma série de representações que se conectam em uma
estrutura semelhante aos fios de uma rede. Elas se cruzam, mas não se sobrepõem, de forma
que todas são válidas desde que articuladas coerentemente.
Não obstante a credibilidade alcançada por estes teóricos, seus argumentos não
passaram sem contestação por importantes pesquisadores e filósofos. Um deles, bastante
conhecido atualmente, é o italiano Carlo Ginzburg. Ginzburg (2002) em um texto no qual
procura refutar os argumentos relativistas de White, compara a História com um processo
jurídico. Segundo o autor, o texto histórico se diferenciava do texto literário devido à um
compromisso com a verdade, com uma construção baseada a partir da articulação entre a
retórica – os argumentos apresentados pelo historiador – e as provas – os documentos, os
testemunhos consultados. O texto ficcional é construído embasado em uma liberdade poética, e
não apresenta nenhuma necessidade de se voltar às provas e às testemunhas. Apesar do
conservadorismo das teorias de Ginzburg, baseado em sua refutação do ficcional presente no
texto histórico, o argumento do autor é válido para percebermos a intenção manifesta em um
texto historiográfico: a de chegar à verdade de um passado, mesmo que esta seja inalcançável.
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Outro importante historiador para nosso trabalho é Michel de Certeau, que em seu texto
“A operação historiográfica”, buscou refletir sobre o lugar a partir do qual o historiador produz
seu conhecimento – pensando assim as relações sociais e institucionais explícitas e implícitas
pelas quais perpassa a produção do conhecimento histórico –, o público para o qual o
historiador se dirige, bem como a articulação entre a documentação e a escrita do texto
histórico (CERTEAU, 2006). Para Certeau, a história apresenta um caráter científico devido a
verificabilidade de seus resultados – que está vinculada à questão das fontes –, ainda que seja
impossível uma reconstituição plena do passado. A escrita, no conhecimento histórico,
permitiria uma combinação entre uma semantização e a seleção (que já teria início logo na
separação entre o presente e o passado). Podemos dizer que a escrita permite ordenar uma
inteligibilidade aos fatos e à documentação que, a princípio, estariam desordenados na
pesquisa.
Um ponto importante a ser observado acerca das teorias desenvolvidas por estes dois
autores – Ginzburg e Certeau – é que elas, mesmo parecendo ir em sentido contrário Às de
White e Ankersmit, parecem haver incorporado algumas de suas críticas (principalmente de
White). É possível observar, tanto no uso da retórica defendido por Ginzburg, quanto na
consideração da escrita observada por de Certeau, percebemos uma valorização do texto no
conhecimento histórico, critérios já bastante diferentes dos observados pelos historiadores
estruturalistas e positivistas. Apesar disto, não encontramos nos argumentos destes dois
historiadores qualquer concessão feita à presença da ficção no conhecimento histórico.
A ficção se manifesta em muitos outros meios que não os livros de romances e nas
poesias, encontrando seu lugar em filmes, no teatro, óperas, balés e mesmo na música (isto fica
mais evidente, por exemplo, em canções de grupos de rock progressivo, como é o caso de
bandas como Jethro Tull, Pink Floyd ou Rick Wakeman, cujos discos costumam apresentar
uma importante carga conceitual ou mesmo uma história contada, com início meio e fim). Em
um outro plano a literatura pode ser vista em campos bastante diferentes do ficcional, e muitas
vezes difíceis de serem classificados. Como aponta Luiz Costa Lima (2006), a literatura se
constitui a partir de um campo híbrido, de difícil definição, no qual diversos discursos se
cruzam. Apesar disto, podese perceber na forma de estrutura textual, nas propriedades
apresentadas no texto, na forma como a informação é difundida – invariavelmente a escrita –
características comuns entre estes discursos. Lima chama a atenção para a diferença entre a
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ficção e a literatura ao colocarnos diante da difícil tarefa de classificar textos como os livros
de autoajuda, os Bestsellers focados na vida de grandes artistas ou políticos, nas biografias de
grandes personagens, nas cartas e etc. Como colocar estas formas textuais no campo do
ficcional? Antes de continuarmos com o teórico brasileiro, é importante apresentarmos as
idéias de Wolfgang Iser sobre a teoria do ficcional.
Iser busca substituir a dicotomia realidade/ficção pela tríade “real – fictício1 −
imaginário”. A construção da ficção estaria vinculada ao ato de fingir, ou seja, o ficcional na
medida em que repete uma parcela da realidade, sem se esgotar em sua apresentação, dela se
apropria para transgredila. Através do fictício também perpassa um imaginário que se
relaciona com esta realidade. O imaginário, para Iser, seria a princípio difuso, informe, fluido e
sem objeto de referência2. No fictício, a partir do ato de fingir, o imaginário ganha uma
determinação que, a princípio, não lhe cabe, adquirindo assim um atributo de realidade, visto
que o imaginário se apresenta agora delimitado. Sendo assim o ato de fingir seria uma dupla
transgressão: a irrealização do real – irrealiza a ação, desautomatizandoa de sua função
convencional, indicando reflexões e múltiplas possibilidades – e realização do imaginário –
determina a este uma aparência de realidade, ele se materializa em um suporte, organizase em
um princípio, meio e fim.
A partir da exposição dos argumentos de Iser, Lima coloca a seguinte pergunta: visto
que o ficcional converte o imaginário em uma aparência da realidade, sendo que esta já foi
transgredida, a que realidade o ficcional reconduziria senão a um mundo alternativo? Lima
propõe a articulação da ficção com a mímesis para responder a esta pergunta. A mímesis,
conceito formulado por Aristóteles, ao longo da história ocidental teve duas significações: ela
foi imitatio e representação. Como imitatio significava apenas imitação, remetendo ao falso.
Como representação ela pode adquirir uma maior relevância, articulada com base nas
semelhanças e diferenças em relação a um outro, pelo qual ela se cumpre. A mímesis acolhe,
1 Embora os dois autores estejam debatendo os conceitos em épocas diferentes, parece que o conceito de fictício pensado
por Wolfgang Iser é distinto do usado por Lima. Não existe aqui a preocupação em separar o fictício do ficcional, mas
antes, parece que tem o mesmo significado. Para Iser, realidade e imaginário estariam articulados – e simultaneamente
transgredidos – no fictício. Lima se utiliza das idéias de Iser articulando esse “fictício” à mímesis, o que possibilitaria a
conexão do texto com os valores correntes no cotidiano.
2 Cabe aqui uma análise crítica em relação à idéia de Iser sobre o imaginário. Embora sua teoria sobre o imaginário seja
muito importante e bastante rica, não devese esquecer que o imaginário também pode ser coletivo, como é o caso do
imaginário social. Esta não é tão disperso quanto o descrito por Iser e possui uma forte articulação com o concreto.
Também não podemos nos esquecer que o imaginário individual está fortemente ligado ao imaginário e às experiências
coletivas.
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seleciona e transforma os usos, valores e costumes de um determinado contexto histórico
social.
Através da articulação entre a ficção e a mímesis, a primeira pode se remeter ainda a
uma certa concretude, a um mundo real, e não só à um mundo alternativo. Para Lima, a
mímesis é responsável por estabelecer uma correspondência entre um estado de mundo e uma
configuração textual, e está presente na obra ficcional. Ela opera por uma semelhança lógica e
não pictórica, o que acaba por se desdobrar em diferenças, ou seja, entre os meios expressivos
com os quais um estado de mundo é manifestado (obra literária, filmes, pintura e etc.) e o
objeto da mímesis (o que estas obras buscam representar) pode haver grandes diferenças,
sendo que suas correspondências seriam estabelecidas por uma homologia funcional. O que
conecta representação e objeto representado seria a função estabelecida por ambos e não uma
simples representação pictórica tal qual o objeto.
Através dos argumentos apresentados acima, podemos compreender que a relação entre
a ficção, o real e o cotidiano é muito mais complexa do que uma simples “falsificação” do que
nos é perceptível. A negação do cotidiano se dá através de um estrito entrelaçamento com ele,
sendo que ao mesmo tempo que o nega e o desautomatiza, também estabelece vínculos,
ultrapassao, e porque não, acaba reafirmandoo. Consideramos, neste caso, que afirmação e
negação não se colocam como opostos, pois para que haja a negação e o entrelaçamento é
preciso haver o reconhecimento do real. Só assim a ficção se estabelece de forma consciente
frente ao cotidiano e ao imaginário.
Para Lima, tanto a História e a ficção constituemse através da mímesis, visto serem
representações construídas com base nos valores encontrados em um grupo ou sociedade
específica. Porém, o processo de formação que as envolve é bastante diferente. A história
apresentase como uma representação do passado – e buscase aproximar dele o máximo
possível –, além de diferirse da ficção por apresentar um compromisso com a verdade. Aqui,
Luiz Costa Lima busca se aproximar de Carlo Ginzburg, ao comparar a operação
historiográfica a um processo jurídico, no qual o que ocorre é uma articulação entre provas —
documentos – e retórica – a construção textual (GINZBURG, 2002). A ficção, diferentemente
da história, é mais livre, possui licença poética (LIMA, 2006). Se, na primeira, o processo
mimético se volta para a dessemelhança, no discurso historiográfico prevalece a semelhança.
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O último teórico com quem vamos trabalhar é Reinhart Koselleck. No que se refere a
História, nos parece muito claro que o texto histórico não se apresenta apenas como um
acúmulo de dados e datas. Ele deve ter inteligibilidade, que se apresenta a partir da narração.
Para Koselleck, a ficção penetra no conhecimento histórico a partir do momento em que o
passado é inalcançável e o intervalo temporal leva o historiador a fingir uma realidade
histórica. Aqui, o pesquisador se apropria dos meios lingüísticos da ficção para apreender uma
realidade passada.
Nos parece muito interessante o fato de Koselleck utilizar a palavra fingir para se referir
à construção do conhecimento histórico sobre o passado. Sem dúvida, esta é uma constatação
que ainda dói para os historiadores mais apegados à uma idéia muito rígida da História. Não se
trata aqui de fazer um elogio à posições céticas como a de Hayden White, mas antes de
constatar uma mudança no paradigma historiográfico: é necessário reconhecer a impotência de
constituir o passado plenamente. Embora Koselleck não faça a mesma reflexão de Luiz Costa
Lima em relação ao ficcional, não seria errôneo pensar que sua idéia de fingir se encontra
muito próxima da descrita por Lima e Iser.
Consideramos que seria um passo a mais na discussão da relação entre História e ficção
pensar através do cruzamento entre as teorias de Lima e Koselleck. Diríamos sem pudor que a
História finge um passado. Este ato de fingir, que Lima atribui à ficção, ocorre da mesma
maneira no conhecimento histórico. Ao escrever e imaginar o passado, operase um processo
de mímesis, que coloca o texto histórico em uma relação de semelhança e diferença frente aos
eventos narrados. A primeira diferença, e sem dúvida a mais crucial, se dá pela simples
impossibilidade de trazer o passado materialmente para o tempo presente. Outra notável
diferença é a carga reflexiva colocada nos eventos narrados. A História é, antes de tudo, uma
organização dos eventos passados, uma busca de dar inteligibilidade a eles. Narrar sobre este
passado já é contar algo a mais sobre ele, algo que está além dele.
Ao mesmo tempo, encontramos em um texto histórico a irrealização do passado e
também a realização do imaginário do historiador. Assim, a relação entre realidade e
imaginário vai muito além da oposição entre história e ficção, e antes se manifesta em um
cruzamento muito íntimo entre ambas as esferas, mas que ao mesmo tempo não retira delas
suas respectivas autonomias.
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Contar História em Sextasfeiras
Lívia GUIMARÃES*
Começo estes comentários – porque ainda o são, forma de coletânea que se vem
fazendo para construir ou reconstruir ideias –, citando um padre, por sua vez citado por
Neusner: Greeley é um padre norte americano, que declara que os católicos gostam de suas
heranças por causa de suas histórias; uma herança, que durante algum tempo era só de
narrativas, rituais, cerimônias e arte. É dele a epígrafe do Prólogo de Introdução ao judaísmo.
“Religião é experiência, imagem e história antes de ser qualquer outra coisa e depois de ser
todas as outras coisas” (GREELEY, 2004, p.7).
Neusner quer falar de uma história que é composta de narrativas transmissoras de
“verdades eternas”, “fundadoras da condição humana”, e que para “Israel”1 trazem o passado
de volta ao presente e institucionalizam o padrão do passado neste presente – algo como uma
eternidade no tempo de indivíduos, em qualquer lugar e em qualquer época, que se
reconhecem e se ajustam a história naturalmente.
E, então, surgem as primeiras questões neste texto: Isto pode ser História? Isto é mesmo
História? Isto significa a história? O próprio Neusner afirma que o seu livro não é um livro de
história, porém nos deparamos o tempo todo com estruturas como: “a história narrada pelo
judaísmo”, ”na história da Escritura”, completadas por “a narrativa do profeta”. Moisés é aqui
O Profeta, ele narra quem é Israel, de onde vem, o que vai fazer, até concluir sobre como o
judaísmo ao intermediar “essa história ao longo da História fundamenta a experiência, a
imagem e a narrativa pessoal dos fiéis.” (Neusner, 2004, p.7).
A outra pergunta ainda incipiente é aquela que pretende dar conta de como uma
narrativa ficcional reafirma esta história defendida como fundadora pelos judeus (e cristãos),
procurando de alguma forma, reiterar, repetir, recontar a primeira, colorindo com as tintas
ficcionais, o que se torna Lei e Regra institucionalizadas pelo texto bíblico em si.
Um “biblista”2 deve ser de acordo com Barrera (1993), um poliglota, formado em
línguas clássicas, algo entre a filologia grecolatina e semítica; versar sobre o helenismo e o
* Mestre em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Pesquisadora do GETHL. Professora de Alemão. Segunda
Secretária do Instituto Histórico Israelita Mineiro – IHIM. Contato: guemarah@gmail.com.
1 “As fontes autorizadas do judaísmo costumam mencionar ‘Israel’ para referiremse a homens e mulheres israelitas”
(NEUSNER, 2004, p.8).
2 Termo utilizado pelo autor.
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bizantino; saber das Guerras Púnicas; dos Medas; de conquistas e reconquistas; derrotas e
vitórias. Conhecer linguística é fundamental, um tanto de Crítica Literária e, óbvio aramaico e
hebraico, além do grego. Ademais destes requisitos, este estudioso precisa dispor de
conhecimentos epigráficos e paleográficos, pois estas ciências auxiliares da filologia
favorecem o incremento daqueles conhecimentos sobre um tempo específico. Isto se
justificaria porque à época do exílio no Egito, os judeus viveram em um contexto bilíngue e
em suas leituras da Bíblia Hebraica sempre estiveram em contato com outra língua, mesmo
que ali, o uso social da língua não correspondesse à sua propriamente como observa Bourdieu
com relação a esta prática.
A legitimidade linguística reside no fato de que os dominados são sempre virtualmente
subordinados à lei oficial, mesmo se passarem toda a sua vida (...), fora de seu meio os
dominados estão fadados ao silencio ou ao discurso arrevesado, também
frequentemente registrado pela pesquisa linguística (BOURDIEU, 2008, p.59).

A Transmissão Oral
A leitura privada da Bíblia fez perder o sentido de caráter oral e auditivo dos textos que
não nasceram para serem lidos em voz baixa. Isto nos traz à memória “O Narrador –
Observações sobre a obra de Nicolai Leskov”, de Walter Benjamin (1994), com a observação
de que o nascimento do romance é o fim da narrativa (oral).
(...) os exilados na Babilônia utilizavam, no culto privado e comunitário, vários livros
antigos: crônicas, salmos, leis e profecias. Mas este material ainda não sofrera
nenhuma elaboração organizada; coube a Esdras e a seus seguidores, nas gerações
seguintes, ordenar essa massa de material disperso e tornala a pedra de toque do povo
judeu (JUDAICA, 1967, p.5).

Quando a palavra – a narrativa oral – o contar vivo, se converteu em texto escrito,
começou a ser interpretada, muitas vezes se utilizando de recursos e materiais da tradição oral
– os dois processos puderam caminhar relativamente juntos, muito mais pelas obrigações
ritualísticas, pela tradição, do que pela própria exigência do texto.
Os “filhos dos profetas” copiavam por escrito os “oráculos” pronunciados por seus
mestres, porém ao mesmo tempo os interpretavam e atualizavam, gerando deste modo novos
textos escritos, que por sua vez originavam novas interpretações orais. Havia até uma
expressão das variantes chamada de Ketib – “o escrito” – e Qerê – ”o lido” (BARRERA,
1993).
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Algumas religiões como o judaísmo, o islamismo e, principalmente, o hinduísmo
mantém vivo o caráter oral de seus textos sagrados. O hinduísmo com a tradição de repetição
diária e constante de seus mantras marca essa característica de memorização das Escrituras ou
da simples recitação que fornece a chave para a entrada no espaço do divino.
Recontar mais de mil vezes se for preciso para preservar a vida. Essa observação está
presente em vários autores judeus, por isso o texto iídiche  por si, uma língua de resistência 
em forma de contos, para tentar alcançar esse trajeto desde a oralidade à escrita/escritura.
Guinsburg (1966, p.5) observa que seria difícil determinar a data de nascimento de um
idioma, e nem se pretende isto; mas no caso do iídiche, nos interessa muito a causa de sua
formação e consolidação como língua que acabam por constituir sua certidão de origem e
nascimento, como idioma de um povo que já existia e era bilíngue por força das circunstâncias,
mesmo dispondo de “várias línguas próprias”, como observa o autor:
(...) Formando novos centros, trouxe consigo a cultura e o idioma santificados, mas foi
colocado face a face com línguas e culturas novas, virtualmente estranhas, sendo
obrigado a travar uma luta, quer em prol de sua própria individualidade cultural e
idiomática, quer em prol do direito de participar na vida material do país e, ao mesmo
tempo, não se dissolver nas formas espirituais e linguísticas à sua volta
(GUINSBURG, 1966, p. 5).

Se o iídiche nasce ou não desta assimilação, ou melhor, na defesa contra ela uma forma
de chegar à resposta seria entender o caminho percorrido pelo povo de Israel. Estabelecidos na
Alemanha, ao longo do Reno, os Aschkenazi (de Aschkenaz – Alemanha e por extensão países
eslavos) obrigados a conviverem econômica e socialmente com os alemães (que eruditamente
usavam o latim), tinham de dominar a língua coloquial alemã, mas não queriam escrevêla.
Assim, usavam os caracteres aramaicos para escrever o que viria a ser, na soma do vocabulário
germânico com o léxico hebraico, o iídiche, que em sua gênese seria o alemão com muitos
hebraísmos. E ao emigrarem para o leste (a partir do Séc. XII), os judeus vão estendendo o
território do iídiche, histórica e geograficamente (GUINSBURG, 1966).
Uma das formas de resistência do iídiche será a literatura que, à sua maneira, reproduz
as vivências diárias, os ritos cotidianos da velha Shtetl3 do leste europeu. É o Shtetl o cenário
preferido pelo autor, e, mesmo que a cidade seja uma caricatura daquelas originadas a partir
das tão variadas fugas empreendidas pelos judeus já desde a segunda diáspora (70 d.C.). A

3 Aldeia, cidadezinha em iídiche.
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escolha pelo texto de Bashevis Singer, neste caso, serviria para descortinar esses contares
judaicos da tradição e, o texto eleito foi Satã em Gorai (Ston in Gorei).
Conhecedor incomparável do folclore, do saber e das tradições judaicas, utilizouos
magistralmente, seja no assunto seja na maneira de tratálo. Seu estilo é rebuscado,
arcaizante, rítmico, sem que isso lhe sobrecarregue a agilidade e o poder dramáticos.
(...) Bashevis é um analista das paixões e dúvidas que atormentam espíritos
profundamente religiosos (GUINSBURG, 1966, p.324).

“Sou um contador de histórias”4
Se a vida imita a arte – e mesmo isso sendo clichê – nos resta observar se Bashevis quer
imitar a vida judaica em sua narrativa ao descrever a vidinha medíocre dos moradores de Gorai
(qual Scholem Aleichem o faz de Kasrilevke 5), seus temores e amores, seus mazel tov6, seus
iom tov7, e, no conto Satã em Gorai, em particular, todos os pecados (aveirá).
Em meio aos Dibbuks e Tzadiks, Rebes e Rabis, como aponta Guinsburg (1966), a obra
de Bashevis seria uma busca dos elementos patológicos e anormais da vida religiosa judaica,
transformados nessa gargalhada demoníaca, grotesca, em um riso amargo e cético, que espia
pelas frestas das cabanas miseráveis e desagua na praça em uma dança frenética ao final do
conto.
A presença deste caráter fantasmático no conto seria, segundo Guinsburg (2004),
inspirada pelo misticismo e pelo folclore judaicos de Singer. Seu texto não surge do impasse
entre crer ou não nas forças espirituais, entretanto, na sua escrita são observados os conflitos
nascidos do antagonismo entre a tradição judaica e a modernidade, mesmo quando retrata a
vida miserável em uma aldeia no século XVII:
A despeito do meu desencanto e ceticismo, acredito que se pode aprender muito com o
judaísmo, sobretudo com sua capacidade de encontrar a felicidade onde outros apenas
veriam miséria e humilhação... O gueto não era só o local de uma minoria perseguida,
era um reduto de humanismo (GUINSBURG, 2004, p.10).

Singer acredita que a literatura alarga os horizontes da experiência humana favorecendo
a capacidade de criar novas referências com o passado, o presente e o futuro por meio do uso
da palavra. “Nunca houve diferença entre o poeta e o profeta”, observa Singer. Para o autor,

4 Isaac Bashevis Singer.
5 Cidadezinha dos contos de Scholem Aleichem, localizada imaginariamente na região do leste europeu (Estônia,
Polônia, Ucrânia etc.).
6 Boa sorte em hebraico.
7 Dias Festivos.
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ambos vivem nas páginas da Bíblia e podem ser vistos tanto no Cântico dos Cânticos como nas
Profecias de Isaías, por exemplo.
A Bíblia é um texto de caráter histórico, ético, religiosos, mas é também evidência
palpável da verdadeira reverencia do judaísmo pela palavra escrita. Esse pequeno
povo não se celebrizou pela arte ou por monumentos gigantescos; o que deixou para a
posteridade foi um Livro, mas esse Livro, passando de geração para geração
condicionou boa parte da mentalidade do Ocidente (GUINSBURG, 2004, p.11).

Feito e Concluído?
A busca pelas respostas que envolvem ou não a história nestas narrativas ainda estão se
construindo a partir de outras leituras e de outros contos de Singer que reiteram os aspectos
apenas insinuados aqui, não existe, todavia, interesse que não seja o do trato com a linguagem
no tráfego desta história – sem pretensões de construir outros exílios narrativos (ou não) e
mesmo de montar um mapa rumo à Terra Prometida pela Narrativa Bíblica.
Que ninguém tente forçar o Senhor: Para terminar nosso penar dentro do mundo: O
Messias virá quando Deus decidir e mandar: E libertará os homens do desespero e do
crime: então a morte embainhará a espada: e Satã morrerá abjurado, abominado: Lilith
desaparecerá com a noite: O exílio terá fim e tudo será luz: Amém selá: Feito e
concluído (SINGER, 1975, p.152).

Esta não é a moral ideal par uma história, e mesmo a história não o seja para ser contada
em um jantar formal com toda a família em volta da mesa – vestidos com sua melhor roupa,
usando a toalha mais bonita e a louça mais fina, à luz das velas do Shabat. Não se parece muito
com a narrativa do Pessach, e mesmo havendo uma libertação – a de Reihele do sofrimento, a
comemoração não acontece e não é uma festa que faça parte do rito judaico, que busca definir
a identidade judaica ao responder com a narrativa do Êxodo à pergunta Quem somos nós?
Por outro lado, a narrativa que repete promessas e castigos da tradição judaica, recebe
de Singer como que uma autorização para existir como escrita e com ela, o aviso indicador da
verossimilhança com a tradição oral, colocado ali, no penúltimo capítulo, o 13º, chamado o
Dibbuk de Gorai.
Uma narrativa maravilhosa tratando de uma mulher que foi possuída por um dibbuk
(Deus nos livre!): Tirada do notável livro As Obras da Terra e transposto para o
iídiche a fim de que mulheres e crianças e o povo em geral pudessem compreender
perfeitamente o prodígio de tudo isso e para que resolvessem de coração retornar aos
caminhos de Deus: E para que sejam instruídos sobre como é grande o castigo de
quem macula sua alma (Deus nos guarde!): Possa o TodoPoderoso protegernos de
todo o mal e desviar de nós a sua ira e expelir Satã e seus iguais pelos séculos dos
séculos. Amém (SINGER, 1975, p.140141).
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É a partir daí, que se inicia novamente o contar, e desta vez com as profecias, maldições
e tradições. E, é na esperança retratada no movimento messiânico dos habitantes de Gorai que
se vê a resposta ao ataque do mal como um reflexo da fragilidade humana entre o Sagrado e o
Profano. Para seus textos Singer recolhia das memórias de infância, as histórias ouvidas nas
reuniões na casa do pai ligado à seita hassídica, nas narrativas do irmão Israel também escritor
pródigo em argumentos racionalistas de Spinoza e Nordau, e na vida de Hinde, a irmã instável
emocionalmente. Qualquer semelhança não será mera coincidência (GUINSBURG, 2004,
p.11).
... E então a mulher rolou pelo chão e uma espuma saiulhe da boca como de uma
epilética (Deus nos guarde!): e de raiva, o espírito atirou sua touca ao chão e
descobriulhe o corpo e ela abriu as pernas para mostrar sua nudez e levar os homens a
pensamentos de transgressão. E ela expeliu urina e maculou o lugar sagrado e seus
peitos ficaram duros como pedras e, seu ventre se empinou tanto que dez homens não
conseguiram achatálo. A perna esquerda ela enrolou no pescoço e a direita ela esticou
para a frente, rígida como uma tábua, e sua língua pendeu para fora como a de um
enforcado (Deus nos livre e guarde!): Neste estado ela jazeu e seus gritos subiram até
o próprio céu e a terra se fendeu com os seus gritos (SINGER, 1975, p.150).
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A escrita iconográfica: a vida do Profeta Elias no teto da Igreja do Carmo do Recife
André Cabral HONOR*
Para Giulio Carlo Argan, o que diferencia a arte barroca das demais manifestações
artísticas é o fato que esta surge para persuadir e não apenas para mostrar. A ideia de que a
imagem pode e deve ser usada para doutrinação por se tratar de uma ferramenta eficaz de
persuasão faz com que o Barroco se manifeste até nos lugares mais afastados da Europa, como
a América do século XVIII.
A ordem de Nossa Senhora do Carmo chega à América Portuguesa para catequizar não
apenas os autóctones da terra, mas também para realizar a manutenção da doutrina católica
entre a população ordinária. A igreja da ordem primeira de Nossa Senhora do Carmo no Recife
foi construída para que os carmelitas pudessem ter um local de atuação no litoral da Capitania
de Pernambuco. Em seu interior se proliferou a arte barroca que trouxe nas suas alegorias o
universo cultural carmelita.
Dentro deste contexto, a pintura do teto do forro é consagrada a um dos maiores
personagens bíblicos do Antigo Testamento: o profeta Elias. Considerado fundador da ordem
de Nossa Senhora do Carmo, a história de Elias é contada nas crônicas carmelitas do século
XVII e XVIII. Para este artigo vamos utilizar apenas uma delas, a Chronica dos carmelitas da
antiga, e regular observância neste reynos de Portugal, Algarves, e seus Dominios, escrita
pelo frade carmelita Joseph Pereira de Santanna.
No titular do primeiro capítulo de sua crônica, Frei Joseph Pereira de Santanna 1 coloca,
“Da gloriosa Patria, authorizados progenitores, e fausto nascimento do grande ProtoPatriarca
Elias” (SANTANNA, 1745, p.1). Seu texto expõe não só o ano de nascimento do profeta,
como também a data de criação do mundo:
Contavaõse tres mil setenta e tres annos da creaçaõ do mundo, que (conforme a
computacaõ dos mais verídicos authores) vinhaõ a ser novecentos e oitetan annos
antes do felice, e fausto nascimento de nosso amabilíssimo redemptor, quando na terra
apareceo o inimitavel zelador da honra de Deos Santo Elias (SANTANNA, 1745, p.3).

O ciclo de Elias na Bíblia iniciase com sua primeira aparição no texto, no livro 1 Reis,
Capítulo 17, quando profetiza a seca no reino de Acab, “Pela vida de Iahweh, o Deus de Israel,
* Doutorando em História pelo PPGH / UFMG. Bolsista CAPES/Reuni. Contato: cabral.historia@gmail.com.
1 Foi localizada uma cópia desta crônica no Convento Carmelita do Recife.
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a quem sirvo: não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu o ordenar.”
(1 REIS, 17: 1).
Apesar da invocação da igreja ser Nossa Senhora do Carmo, a pintura do teto da igreja
do Recife é dedicada ao profeta. Porém, um espectador leigo que conhecesse apenas o seu
ciclo bíblico teria dificuldades em compreender a maioria das imagens expostas, pois esta
iconografia específica toma como base a crônica escrita por Frei Joseph Pereira de Santanna.
Feita sobre o madeiramento abobado, a pintura apresenta todas as características que um
grande templo poderia aportar: uma falsa arquitetura em perspectiva, anamórfica e figuras
escorçadas.
A crônica conta que Elias nasceu na cidade Thebis, da região de Galaad. Entre seus
cidadãos destacavase Sobac, um devoto sacerdote que seguia a lei de Iahweh, “mas não
obstante haverse naquellas terras introduzido a pravidade da idolatria, e prevalecer actualmente
em Thebis, o sequito do seus cultores; sempre Sobac perseverou na constante na observância
da verdadeira Ley” (SANTANNA, 1745, p.4). Por este mesmo motivo, Sobac visitava
constantemente a corte de Jerusalém já que a cidade não havia sido tão contaminada pela
idolatria. A sua devoção à verdadeira lei fez com que a corte lhe entregasse como esposa
Bethezalem, neta do rei Salomão. E foi deste casal que nasceu o profeta Elias.
Ainda o esperado infante não havia saído a ver a luz do mundo, quando se deu a
respeitar com qualidades de fogo. Nas vigílias do parto de sua ditosa mãy. A tempo,
que elle já forcejava por se lhe desprender do escuro cárcere do ventre, sobreveyo a
seu pay hum tão pesado somono, que por violento, e intempestivo, logo o reconheceu
preternatural. Depois de adormecer vio claramente, que sua mulher paria hum
hermosissimo, ao qual muitos Varões ornados de capas brancas com summa
reverencia saudavão. Em vivas chamas lhe involviaõ o corpo e lhe davaõ a comer
incendidas brasas: que pois a natureza do Infante era tão ardente, nem as mantilhas
poderiaõ ser mais proporcionadas, nem mais competente a substancia do seu primeiro
alimento (SANTANNA,1745, p.5).

Esta cena descrita por Santanna é a mesma contemplada em um dos nichos que há na
falsa arquitetura da pintura do teto da Igreja da Ordem Primeira de Nossa Senhora do Carmo
da cidade do Recife. Na imagem um, observase Sobac vestido com uma roupa verde e
vermelha usando um turbante branco sentado no trono imerso num sono profundo. A sua
frente, Bethezalem segura o pequeno Elias e o coloca sobre um caldeirão com labaredas de
fogo.
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Fig. 1 – Sobac, Bethezalem e o pequeno Elias. Acervo
Pessoal. 10 Jan. 2010.

Fig. 2 – O profeta Elias em Maspha.
Acervo Pessoal. 10 Jan. 2010.

Representando o divino, o fogo, que é engolido por Elias através das brasas, demonstra
a presença de Iahweh no profeta, “No Antigo Testamento, o fogo é figura apreciada para dizer
o ser e o agir de Deus.” (LURKER, 2006, p.105). Existem diversas passagens em que Iahweh
se manifesta através do fogo: A sarça ardente que conversa com Moisés (ÊXODO, 3: 10); no
Sinai quando israelitas viram o monte coberto de fumaça (ÊXODO, 19: 18); na descrição do
profeta Daniel que viu o trono de deus com chamas e rodas de fogo ardente (DANIEL, 7: 9); o
profeta Isaías fala de Iahweh no fim dos tempos descendo com chamas de fogo (ISAÍAS, 66:
15); e na carruagem de fogo que arrebata Elias aos céus (2 REIS, 2: 11); aqui citando apenas
algumas que se encontram no Antigo Testamento.
No ambiente representado na pintura, sete homens com capas brancas prestam
homenagens ao menino, sendo que um deles segura uma brasa e parece levála a boca da
criança. Os homens que presenciam a cena são os membros da Ordem de Nossa Senhora do
Carmo. Toda esta cena foi vista por Sobac enquanto dormia durante o parto de sua esposa. De
acordo com a legenda, Sobac, assustado com o sonho, procurou os intérpretes de Deus em
Jerusalém para que lhe explicassem melhor aquela revelação. O mais sábio dos oráculos
tranqüilizou o pai de Elias dizendo:
Não temas Sobac, por quanto a dádiva desse maravilhoso menino he hum dos mayores
benefícios, que o Senhor de Israel tem concedido ao seu Povo. (...) Estes espíritos
angelicos, que em figura de Varões vestidos de branco obsequiosamente o veneravão,
symbolizam os innumeraveis filhos, que com o mesmo habito, tem de ser futuros
sucessores de sua religiosa castidade, que a fim de mais acreditarem sua obediência, já
como o respeytado pai lha profesão antes de realmente nascido (SANTANNA, 1745,
p.5).
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O seguinte trecho não deixa dúvidas de que no universo carmelita Elias é o pai
fundador da ordem e os carmelitas apregoam e reproduzem iconograficamente esta crença
dentro do universo colonial. Nesta legenda hagiográfica, os frades carmelitas ousam um pouco
mais em suas afirmações: eles não descendem do profeta, mas os precedem e o elegem como
fundador antes mesmo de Elias ter nascido. Para a crônica, os filhos que depois do nascimento
do profeta carregarão o hábito de Nossa Senhora do Carmo são seres angélicos, mais próximos
de Deus do que um simples mortal.
O texto prossegue afirmando que após uma infância e adolescência cheias de virtude,
Elias foi morar no monte Maspha em Galaad. Neste lugar se estabeleceu numa casa de oração
que acolhia profetas, que, de acordo com a crônica, se tornou o primeiro colégio da ordem.
Deste lugar se affeiçoou o servo de deos, por causa de haver nelle uma devota casa de
oração, a qual por ter bastante commodo para os exercícios do culto divino, passou no
tempo do mesmo Elias a ser habitação dos profetas; ate que ultimamente se
incorporou com os Colegios da nossa Ordem, que aquelle santo patriarca reconheciaõ
como cabeça, e como a seu fundador professavaõ obediência (SANTANNA, 1745,
p.7).

Na figura número dois, oito homens devidamente caracterizados com o hábito da ordem
escutam e estudam com o profeta, que aparece ao centro fazendo uma espécie de discurso
iluminado por uma nesga de luz que vem de uma pequena janela ao alto. A imagem reforça
não somente a posição de Elias como profeta superior, mas também o coloca na posição de
tutor, revelando um papel catequético da ordem que provém do seu fundador.
Reproduzido na figura três, o próximo painel é uma mescla de duas passagens da
legenda do profeta. Após o seu primeiro encontro com Acab, quando profetizou que uma longa
seca assolaria a região devido à recusa do rei de abandonar o culto a Baal, o profeta se exilou
em Carit, uma região inóspita em que “até as feras se atemorizavam de o verem, e dalli se
retiravaõ por falta de alimento, e de abrigo” (SANTANNA, 1745, p.13). Este encontro do
profeta Elias e o rei Acab está descrito no livro 1 Reis e marca o início do ciclo bíblico de
Elias. Nesta região desértica, o profeta passou a viver numa pequena caverna onde era
alimentado por dois pássaros:
Assim que começou a povoa aquella solidão, sempre duas vezes no dia lhe mandou o
Divino Providor pão, e carne, bastante a fazello viver independente, e esquecido de
outros guizados. Os ministros desta ordinária comida eraõ os corvos, que naõ
obstantes serem inobedientes, e conhecidamente vorazes; ainda assim, para que o
prodígio se estimasse por mais admirável, tanto melhorasse da sua nativa qualidade,

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

194

que na execuçaõ do encargo excediaõ aos animaes domésticos (SANTANNA, 1745,
p.1314. Grifo nosso).

Fig. 3 – O profeta Elias em Maspha.
Acervo Pessoal. 10 Jan. 2010. Localização. D2.

Fig. 4 – Os carmelitas e os profetas, Elias e Jonas.
Acervo Pessoal. 10 Jan. 2010. Localização. D2.

Na figura três há a imagem do profeta com algumas pessoas leigas. No alto, de asas
abertas, dois corvos voam em direção ao profeta com pedaços de pão no bico. Ronecker (1997,
p.125) esclarece que “O simbolismo negativo e lúgubre desse pássaro caro aos românticos
parece bastante recente e diz respeito quase exclusivamente à Europa”. Em quase toda
mitologia oriental o corvo possui um significado benigno, à exceção da Índia onde é
comparado ao mensageiro da morte. No caso analisado, a ideia de transmutação da natureza vil
do pássaro em instrumento da vontade divina reforça a soberania do Deus do profeta. Não só
ele consegue mudar o corvo, como consegue tornar habitável um lugar inóspito. Tal passagem
também se encontra descrita no livro 1 Reis:
Beberás da torrente e ordenei os corvos que te dêem lá alimento. Elias partiu, pois, e
fez como Iahweh ordenara, indo morar na corrente de Carit, a leste do Jordão. Os
corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne de tarde, e ele bebia da torrente
(1 REIS, (17: 46).

A passagem se repete na crônica com um acréscimo curioso: a origem da comida
trazida pelos pássaros. No melhor estilo Robin Hood, há uma conspiração de furto da dispensa
do rei Acab por detrás deste feito. A articulação feita por frei Joseph Pereira de Santanna diz
que a comida foi tirada do palácio pelos anjos e entregue aos corvos, depois o autor levanta a
hipótese de que os corvos seriam anjos transmutados.
Da despencia, e talvez da mesa do Rey Acab, tiravaõ os Anjos a porção necessária
para fazerem os pratos ao Profeta: e logo, que os corvos os recebiaõ nos bicos, voando
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arrebatadoramente lha apresentavaõ: se naõ he, que os mesmos Anjos tomavaõ destas
aves a figura, para servirem como inferiores a hum homem, a quem pelo emprego
respeitavaõ superior na jurisdicção, incomparável no Imperio (SANTANNA, 1745,
p.14).

Novamente, o profeta Elias aparece com um livro na mão doutrinando. Como já foi
dito, o presente painel é uma mescla de duas passagens. A segunda passagem referese às
pessoas que migraram até a região de Carit fugindo da seca que assolava o reino de Acab.
Neste local, elas encontraram Santo Elias e o reconheceram como o verdadeiro profeta.
Os que por Deos inspirados subiraõ os montes, e penetrarão o interior do nomeado
deserto de Carit, depois de laboriosas fadigas, acompanhadas de ancias, miserias, e
sustos, encontraraõ ao desejado Elias. Facilmente, o conhecerão, porque todos os seus
sinais convinhaõ com aqueles, que, como de homem famoso, ou se imprimiaõ nas
memórias, ou duravaõ nas tradições (SANTANNA, 1745, p.15).

Mais adiante a crônica ressalta o papel de Elias em instruir essas pessoas, daí porque ele
aparece nesta iconografia com um livro em suas mãos.
Naõ só na obediência, mas também na pobreza, e castidade (como firmissimas bazes
de todas as mais virtudes, e perfeiçoens da vida religiosa) os começou a instruir,
querendo nas direções, que como Mestre lhes dava, adestrarse para a jurisdição de
prelado, que por determinação de Deos havia de exercitar nos Eremitas, Anacoretas, e
Cenobitas do Carmelo (SANTANNA, 1745, p.16).

De acordo com o relato, esses homens e mulheres que passaram a acompanhar Elias se
tornaram seguidores da verdadeira lei, entoando hinos e rezas. Mesmo quando Deus ordenou
que a seca atingisse também a torrente do Carit, de onde todos bebiam água, estes homens
continuaram firmes na sua fé. Todavia, como era desígnio divino, o profeta foi enviado à
cidade de Sarepta. Os seus seguidores permaneceram no Carit, orando para que Elias
retornasse. A crônica não diz o que aconteceu com estas pessoas após a saída do profeta,
apenas que estes não podiam suplicar por algo que ia de contra a vontade de Iahweh. Era
vontade de Deus que ele se ausentasse.
Uma das passagens mais significativas da vida do profeta aconteceu na cidade de
Sarepta. Apesar de estar relatada na crônica aqui citada, a história de Elias e a viúva não
aparece nas cenas dos nichos do teto da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Se houve algum
painel ou imagem que representasse a passagem de Elias com a viúva, este se perdeu ao passar
dos anos. Todavia, é importante conhecêla para que se possa ter uma melhor compreensão das
iconografias restantes.
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Quando a grande seca atingiu a torrente de Carit, Iahweh ordenou que o profeta fosse
até a cidade de Sarepta, onde teria água e comida. Chegando as portas da cidade ele se
encontrou com a viúva a quem, previamente, Iahweh havia ordenado que o alimentasse. Tendo
apenas um punhado de farinha e uma gota de azeite, a matrona expôs a insuficiência de seu
alimento para saciar ela, seu único filho e Elias. O profeta disse à viúva que não se
preocupasse, pois enquanto a chuva não voltasse à região nem a farinha, nem o azeite,
acabariam. Ordenou que ela preparasse o pão primeiro para ele depois para seu filho. “Ela
partiu e fez como Elias dissera, e comeram, ela, ele, e sua casa, durante muito tempo. A vasilha
de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não acabou, conforme a predição que Iahweh
fizera por intermédio de Elias” (1 REIS, 17: 1516).
Após a chegada do profeta na casa da viúva, um fato inesperado ocorreu: o seu único
filho adoeceu e veio a óbito. A matrona inconsolada recorreu a Elias e implorou pela vida de
seu filho julgando que a presença do profeta fez com que Deus visse seus pecados e a
castigasse. Padecido com a súplica da mulher, Elias levou o menino para o quarto e lá invocou
Iahweh.
(...) “Iahweh, meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo seu filho
morrer?” Estendeuse por três vezes sobre o menino e invocou Iahweh: “Iahweh, meu
Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma deste menino!” iahweh atendeu á súplica de
Elias e a alma do menino voltou a ele e ele reviveu (1 Reis, 17: 2022).

Esta passagem é importante para que seja possível identificar o personagem que aparece
ajoelhado segurando um manto na figura quatro. Tratase do filho da viúva ressuscitado por
Elias que é apontado, dentro do universo cultural carmelita, como o profeta bíblico Jonas 2,
“(...) foy o resuscitado menino o Profeta Jonas (...), a Sareptana sua mãy, o dedicou a Elias,
para que aceito e numerado entre os seus Discipulos, houvesse de lhe merecer, além da mercê
da vida, o beneficio da doutrina.” (SANTANNA, 1745, p.22).

2 Jonas é o quinto dos profetas menores da Bíblia. Juntamente com Daniel, são figuras míticas, todavia são os profetas
mais representados no período paleocristão, “La particularidad más impresionante de la iconografia de Jonás es que
pertenece casi únicamente a los primeros siglos del cristianismo. (...) se han encontrado hasta cincuenta y siete ejemplos
de pinturas de las catacumbas de los siglos II, III e IV” (RÉAU, 2007, p.470). No Antigo Testamento é mencionado
apenas uma vez (2 Reis, 14: 25), enquanto que no Novo Testamento é citado duas vezes (MATEUS, 12: 39 e
MATEUS, 16: 4). Nem na Bíblia, nem na sua legenda, que possui apenas duas páginas, Jonas realiza alguma profecia,
sua inclusão entre os profetas deuse apenas porque Jonas recebeu uma ordem direta de Deus para que fosse expulsar os
Judeus da cidade de Nínive. Possui uma baleia como atributo, devido a lenda que foi tragado por uma passando três dias
e três noites em seu ventre quando foi regurgitado pelo cetáceo na Síria. Por fim, é importante dizer que se atribuiu o
livro de Jonas ao profeta unicamente por pseudonímia.
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Entretanto, o que leva a crer que o homem vestido de vermelho segurando o manto é o
filho da viúva, o profeta Jonas? A resposta encontrase no outro nicho do teto que mostra Elias
trazendo a nuvem de chuva para o reino após o milagre no Monte Carmelo (fig. 5).
Disse a seu servo: “Sobe e olha para o lado do mar”. Ele subiu, olhou e disse: “Nada!”
E Elias disse: “Retorna sete vezes”. Na sétima vez, o servo disse: “Eis que sobre do
mar uma nuvem, pequena como a mão de uma pessoa”. Então Elias disse: “Vai dizer a
Acab: Prepara o carro e desce, para que a chuva não te detenha”. Num instante o céu
se escureceu com muita nuvem e vento e caiu uma forte chuva (1Reis 18:4345).

Fig. 5 – Elias e Jonas vêem a nuvem de chuva chegar
ao reino. 10 Jan. 2010.

Fig. 6 – Encontro de Elias e Eliseu. 10 Jan. 2010.

A nuvem que trouxe a chuva é emblema de Maria, o que justifica a devoção destes
religiosos a mãe de Cristo e a brancura do seu hábito, o mesmo que Jonas segura na figura
quatro e que Elias veste nos painéis junto com os demais membros da ordem.
Na mesma occasiaõ foy revelado ao Santo Profeta o ineffavel Mysterio da Conceição
puríssima da Virgem MARIA, que elle guardou no seu coraçaõ: e no dote da profecia,
que participou a seus Filhos, lhes deu a conhecer, que em reverente obsequio da
candura daquella Soberana Senhora, Mãy dos Carmelitas, nos deixava a cor branca
das capas, que vestimos, e tambem o zelo, com que a sua mesma Conceiçaõ
immaculada taõ acerrimamente defendemos. Desta antiqüíssima noticia procedeo, o
dedicaremlhe os nossos primitivos Religiosos (antes, que ninguém) a Capella do
Monte Carmelo, em tempo, que ainda a Senhora vivia, onde já entaõ veneravaõ como
isenta da culpa original. Isto executaraõ no mesmo lugar da visaõ : e para memória
della se determinou, que em toda a Ordem se rezasse no fim das sete Horas Canonicas
a Salve Rainha, respondendo ás sete vezes, que procederaõ á appariçaõ da Nuvem, que
foy emblema da graça, e symbolo de MARIA (SANTANNA, 1745, p.29).

A crônica relata a mesma passagem descrita na Bíblia, acrescentando como mudança
substancial o nome do discípulo que subiu ao monte junto de Elias: o profeta Jonas. Na
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imagem cinco o discípulo que vê a nuvem veste uma túnica vermelha, botas marrons e um
cordão azul na cintura. É uma figura jovem, sem calvície. Pois bem, tratase do mesmo
personagem da figura quatro, com a diferença da cor da corda amarrada à cintura, que na
figura quatro pode estar esmaecida devido ao péssimo estado de conservação da pintura.
A figura seis mostra representa uma das cenas mais conhecidas da vida do profeta, o
encontro de Elias com o seu sucessor, Eliseu. De acordo com a Bíblia:
Partindo dali, Elias encontrou Eliseu filho de Safat enquanto trabalhava doze arapenes
de terra, ele próprio no décimo segundo. Elias passou perto dele e lançou sobre ele seu
manto. Eliseu abandonou seus bois, correu atrás de Elias e disse: “Deixame abraçar
meu pai e minha mãe, depois te seguirei.” Elias respondeu: “Vai e volta; pois que te
fiz eu?” (1Reis 19: 1920).

Na imagem seis é possível ver Elias tirando o seu manto branco e colocando sobre um
homem que conduz um arado puxado por bois. Eliseu usa botas e uma roupa vermelha, em
semelhança à roupa que o profeta Jonas estava usando nas figuras quatro e cinco. Contudo, a
imagem de Eliseu se diferencia da representação do profeta menor por aparentar ser mais
velho, ostentando uma barba e usando chapéu. Em cima, o busto de Javé rodeado por quatro
querubins3, aponta para Elias, afirmando que a escolha do sucessor de Elias foi feita pelo
próprio Deus.
Ao centro do teto, Elias sobe aos céus, sem o manto, numa carruagem coberta de fogo.
Tratase da representação mais famosa do profeta, que influenciará inclusive representações
iconográficas de São Francisco de Assis. Assunto este, para uma próxima conversa. Todavia, o
que é importante deixar claro ao final desta breve exposição é a importância desta literatura
dita apócrifa dentro do universo cultural católico, influenciando a composição iconográfica do
mais importante templo carmelita existente na Província Carmelita Reforma no século XVIII.

3 Para fins de identificação da hierarquia angélica são utilizadas as propostas feitas por Réau (2007) e Muela (2010) que
se baseiam nas leituras mais difundidas sobre o assunto à época: Santo Tomás de Aquino e Dante Alighieri.
Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

199

FONTES BÍBLICAS
1 REIS. In: BÍBLIA de Jerusalém. 4ª reimp. São Paulo: Paulus, 2006. p. 468506.
2 REIS. In: BÍBLIA de Jerusalém. 4ª reimp. São Paulo: Paulus, 2006. p. 507545.
DANIEL. In: BÍBLIA de Jerusalém. 4ª reimp. São Paulo: Paulus, 2006. p. 15521583.
ÊXODO. In: BÍBLIA de Jerusalém. 4ª reimp. São Paulo: Paulus, 2006. p. 103161.
ISAÍAS. In: BÍBLIA de Jerusalém. 4ª reimp. São Paulo: Paulus, 2006. p. 12541361.
MATEUS. In: BÍBLIA de Jerusalém. 4ª reimp. São Paulo: Paulus, 2006. p. 17031758.
REFERÊNCIAS
ARGAN, Giulio Carlo. Imagem e persuasão: ensaios sobre o barroco. Trad. Maurício Santana
Dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2004 [1986].
LURKER, Manfred. Dicionário de figuras e símbolos bíblicos. 2ª ed. Trad. João Rezende da
Costa. São Paulo: Paulus, 2006 [1987].
MUELA, Juan Carmona. Iconografía Cristiana: guia básica para estudantes. Madrid: Akal,
2010.
PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1991 [1955].
RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano: Iconografia de la Bíblia – Antiguo Testamento.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2007. Tomo I. V. I.
RONECKER, Jean Paul. O simbolismo animal: mitos, crenças, lendas, arquétipos, folclore,
imaginário... . Trad. Benôni Lemos. São Paulo: Paulus, 1997.
SANTANNA, Frei Joseph Pereira de. Chronica dos carmelitas da antiga, e regular
observância neste reynos de Portugal, Algarves, e seus Dominios. Tomo I. Lisboa: Officina
dos Herdeiros de Antonio Pedrozo Galram, 1745. Captado em: <http://books.google.com/>.
Acesso em: 30 Jun. 2011.

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

200

Popper e Fleck por Benjamin e Nietzsche: A fragilidade da verdade e do engano no discurso
científico
Augusto Bruno de Carvalho Dias LEITE*
A sentença deve ser declarada: vivemos somente através de
ilusões, sendo que nossa consciência dedilha a superfície. Há
muita coisa que se esconde diante de nosso olhar. Também
nunca se deve temer que o homem termine por se conhecer
inteiramente, que ele, a todo instante, penetre em todas as leis
da impulsão, da mecânica, bem como em todas as fórmulas da
arquitetura e da química que são necessárias à sua vida. É bem
possível que tudo se torne conhecido por meio de esquemas.
Isso não altera em quase nada nossa vida. Ademais, tratase
apenas de fórmulas para forças absolutamente desconhecidas
Nietzsche. Sobre verdade e mentira.

Introdução
Examinando textos de Karl Popper, Ludwik Fleck, Walter Benjamin e Fredrich
Nietzsche, verdade e mentira são categorias essenciais para averiguar os sentidos possíveis de
um discurso científico, o qual empreendeu, ou mesmo empreende, a busca por uma verdade. A
teoria da linguagem bejaminiana, as asserções nietzscheanas sobre o verdadeiro e o enganoso
para a moral filosófica moderna, a linguagem como metáfora são o aporte teórico básico para o
trabalho aqui desenvolvido sobre as teorias do sentido do discurso científico de Popper e
Fleck.
Em sua obra Conjecturas e Refutações, o filósofo Karl Popper inicia o texto com uma
digressão que historiciza o entendimento sobre a verdade dentro do discurso científico
ocidental, concluindo que o problema maior para essa discussão seria: as fontes do
conhecimento ou a origem dele (quais são/seriam essas fontes?). Para Popper, essas fontes não
existem; toda fonte é bemvinda, sujeita ao exame crítico – no sentido kantiano de delimitar os
limites.
Concordando com Popper, Ludwick Fleck, em sua obra Gênese e desenvolvimento de
um fato científico, introduz o leitor ao que ele chama de estilo de pensamento. Fleck chama a
atenção para o fato de que toda possível solução a um problema, seja qual for ele ou quem o
colocou – por exemplo, um problema científico – é uma “solução conforme a um estilo,
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chamase verdade. Ela é totalmente determinada dentro de um estilo de pensamento” (FLECK,
2010, p.150).
Objetivase, então, delimitar quão pertinente é tratar a verdade e a mentira, no discurso
científico de Popper e Fleck, a partir, especialmente, das obras e problemas supracitados.
Empiristas e racionalistas na esteira da metafísica platônica
Uma teoria do conhecimento é considerado por muitos filósofos algo difícil de delinear.
Karl Popper aventurase por essa difícil vereda, a epistemologia, esboçando uma teoria do
conhecimento atrelada a sua origem, suas fontes, nas quais, para Popper, residiria a autoridade
do conhecimento. Essas fontes, ou origem do conhecimento, seriam, para o autor,
erroneamente tratadas pelos clássicos franceses e ingleses da filosofia moderna, conformadores
da metodologia moderna e contemporânea da prática científica.
Em palestra realizada em janeiro de 1960, compilada em texto chamado “As origens do
conhecimento e da ignorância”1, Popper esboça um problema próprio da epistemologia, a
saber, por que estavam os modernos epistemólogos errados? Ele retoma uma das três
perguntas mais importantes a se fazer, segundo Kant: “que posso saber?”.
Partindo da ideia de que nos escritos de Francis Bacon, Novum Organum, e de René
Descartes, Discurso sobre o Método, estariam objetivadas as bases da metodologia e teoria
científica moderna, às quais estamos ainda atrelados, Popper questiona a filosofia da ciência
francoinglesa por meio do que ele chama de crítica às “autoridades do conhecimento” (cf.
POPPER, 1994).
Para os empiristas ingleses baconianos, a autoridade, ou seja, o que confere legitimidade
ao conhecimento científico, seriam os sentidos. Esses apreenderiam de forma indubitável a
realidade de forma lógica, inteligível, traduzível, forma conhecida pela experiência. Para os
racionalistas franceses como Descartes, a autoridade do conhecimento seria o próprio intelecto.
Ele, o conhecimento, seria apreendido por uma intuição intelectual, capacidade lógico
organizacional do homem de materializar as ideias2.
Ambos, segundo Popper, têm uma fonte única: o mundo natural, o que faz com que
essas doutrinas, aparentemente, distintas sejam mais próximas do que distantes. A teoria da
veracitas Dei, verdade de Deus, presente na epistemologia de Descartes, evidencia o caráter
1
2

Texto integral na obra Conjecturas e Refutações, citada na bibliografia.
Aqui “ideia” deve ser entendida no seu sentido platônico.
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essencialista desta, pelo qual o conhecimento é dado enquanto algo metafísico. Da mesma
forma, Bacon, doutrinariamente, no Novo Organum, conduz a uma veracitas naturae, verdade
presente na natureza, que, tal qual como um livro, está pronta para ser lida com os olhos
carnais – sensitivos – e à “luz natural” da razão da alma. Porém, para apreensão dessa verdade,
devese purificar a alma pela força sacralizante – ou exorcizante! – da razão, que expurga a
ignorância (cf. POPPER, 1994). Assim, Bacon e Descartes encontram conhecimentos seguros,
não hipóteses. A verdade é o alvo, único; o engano ou a ignorância são desvios desse caminho
irresistível ao homem racional: “moira”3 do homem; reencontro com Deus; a própria marcha
da história universal hegeliana (cf. HEGEL, 2001).
Averiguada a autoridade divina dada ao conhecimento por Bacon e Descartes – a
verdade como meta e a ignorância como desvio – sua origem seria, então, poderseia dizer, o
próprio Deus. Bacon e Descartes, nas palavras de Popper, atribuem ao conhecimento um lugar
metafísicoreligioso: a busca pelo conhecimento não se dissocia da busca pelo divino,
portanto. A história, atrelada ao movimento teológico do tempo desde o advento da
cristandade, mesmo com as filosofias da história dos séculos XVIII e XIX, não se liberta de
um telos metafísico (cf. REIS, 2003). O esforço empiristaracionalista eleva o conhecimento,
que é humano, à metafísica; distanciando criador e criação.
A conciliação entre criador e criação, homem e conhecimento
O modelo empiristaracionalista, em grande medida, persistiu forte no séc. XX, quando
Popper, filósofo combatente, conclui em sua obra sobre a natureza conjectural do
conhecimento, trazendo para o homem tanto o mérito de criador quanto a responsabilidade
sobre sua criação. Não há fonte certa ou errada do conhecimento, conforme Popper. Não é
metafísica sua origem; nem mesmo emanaria do mundo natural uma verdade a ser apreendida
pelos sentidos ou pelo intelecto. Existem, sim, fontes pertinentes ou não pertinentes a certa
proposta, válida ou não pela coerência do argumento, o qual deve ser consoante com a
experiência vivida. Sua origem seria, então, humana, não divina.
Nesses termos, Popper se aproxima de Ludwik Fleck, médico, biólogo e epistemólogo
polonês. Fleck, em sua obra Gênese e desenvolvimento de um fato científico, diz sobre uma
3 “Moira”: palavra inicialmente usada pelos gregos antigos para designar um lote de terra para cultivo de um cidadão.
Posteriormente, na linguagem literária, confundese com o próprio destino, sorte, conforme estudo propedêutico de
Trajano Vieira, na obra Filoctetes, de Sófocles (2009).
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lógica da linguagem científica que, em grande medida, condizente com as conclusões de
Estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn4, imputa à linguagem o poder de
autoridade, reaproximando criador e criação, ou o homem e o conhecimento. Os “estilos de
pensamento” fleckianos seriam um meio de apresentação do fato científico que, inteligível ao
agrupamento destinado, ganha o estatuto de verdade científica ou não. O fato científico,
segundo Fleck, é:
(...) solução conforme a um estilo, somente possível de forma singular, chamase
verdade. Ela não é ‘relativa’ ou mesmo ‘subjetiva’ no sentido popular da palavra. Ela
sempre – ou quase sempre – é totalmente determinada dentro de um estilo coletivo de
pensamento (FLECK, 2010, p.150).

Esse estilo de pensamento teria, em suma, uma linguagem própria para exprimir e
definir verdades a ele apresentadas; teria ele, por fim, que anuir ou não o estatuto de verdade
dado a certa asserção.
Haja vista a autoridade da linguagem em Fleck, fazse pertinente observar que também
Popper atribui a ela autoridade de forma clara em sua obra. Segundo Popper, “o que há de
especial no conhecimento humano é que ele pode formularse na linguagem, em proposições”
(POPPER, 1987, p.33). Também, “podemos dizer que a função argumentativa da linguagem
criou o que é talvez o mais poderoso instrumento de adaptação biológica que já apareceu no
curso da evolução orgânica” (POPPER, 1975, p.217) – conhecimento.
Tanto Popper quanto Fleck, em comum, humanizam o conhecimento, autorizandoo a
sustentar, no discurso da ciência, não somente a verdade, mas também a mentira – um exemplo
disso é a tão conhecida falseabilidade popperiana. Fleck também diz que “a partir de
pressuposições falsas e muitos primeiros experimentos irreproduzíveis surgiu, após muitos
erros de desvios, uma descoberta importante” (FLECK, 2009, p.123). Se antes apenas a
verdade – essências, emanação divina das origens5 – era permitida; então, com Poper e Fleck,
para o conhecimento humanizado, a mentira também o é. O conhecimento é conjectura;
subentendese, assim, que, o que ora funciona como verdade, poderseia mostrar enganoso em
momento distinto.

4 O próprio Kuhn credita à leitura de Gênese e desenvolvimento de um fato científico grande parte de suas conclusões.
5 Utilizase “essências” em clara referência ao esforço fenomenológico filosófico; não muito diferente do empirista
racionalista em delegar autoridade às origens metafísicas do conhecimento.
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A verdade e a mentira no discurso da ciência
Latente em toda sua obra, porém tratado, especialmente, em um pequeno ensaio pouco
citado pela crítica especializada, Nietzsche, em seu texto Sobre verdade e mentira, no sentido
extramoral, identifica a linguagem como algo dotado dessas duas qualidadeschave – verdade
e mentira. Nietzsche trata a linguagem como metáfora da experiência, dissimulação
interminável do existir, para ludibriar, por um acordo de paz, uma bellum omnium contra
omnes – guerra de homens contra homens (2009, p.29). É esse acordo de paz, possível por uma
legislação da linguagem que, em si, traz as primeiras leis da verdade. Verdade, em Nietzsche, é
algo frio, somente possível pela crença na mesma6, pois, comumente, tem consequências
reconfortantes: “Não há um impulso ao conhecimento e à verdade, mas tãosomente um
impulso à crença na verdade. O conhecimento puro é desprovido de impulso” (NIETZSCHE,
2009, p.92). Essa força reconfortante é tal que, por simplesmente existir, atribui ao seu oposto
a qualidade de mentira. A verdade é uma ilusão da qual se esquece de que ilusória ela é; e,
assim o é, porque traz em seu horizonte de expectativas consequências agradáveis. São
verdade e mentira, então, qualidades oriundas de uma seleção pertinente à experiência em
questão. Vale lembrar aqui a citação de Popper, legando à linguagem a força para adaptação da
espécie humana: “podemos dizer que a função argumentativa da linguagem criou o que é
talvez o mais poderoso instrumento de adaptação biológica que já apareceu no curso da
evolução orgânica” (POPPER, 1975, p.217).
Ao tratar, então, a verdade como esse algo irresistível, um impulso rumo às metáforas
da experiência, não como algo em si, que emana de uma esfera metafísica, Nietzsche projeta
uma teoria da linguagem e do conhecimento que se distancia do ideal platônico (cf.
BITTENCOURT, 2009), universalista, essencialista, que, segundo Popper, assemelhase em
sua quase totalidade com o esforço empiristaracionalista. Visto que a verdade – conhecimento
– é algo que se presta a um momento, tornandose mentira logo que não mais sirva aos
homens, sujeitos criadores de palavras e conceitos, o conhecimento seria, então, o impulso que
leva à metáfora reconfortante nietzschiana. Destituído o conhecimento da necessidade da
verdade – tal como na proposta de Fleck e Popper – ele, então, humanizase; passa a concernir

6 Citase: “Não há um impulso ao conhecimento e à verdade, mas tãosomente um impulso à crença na verdade. O
conhecimento puro é desprovido de impulso” (NIETZSCHE, 2009, p.92).
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à experiência, e não a verdades ontológicas, autônomas em relação à experiência vivida pelo
homem (RICOEUR, 1994); agora, o conhecimento trata da verdade e da mentira.
Ademais, outra solução para o problema da legitimação do conhecimento pelas suas
origens, tema tratado por Nietzsche no texto Sobre verdade e mentira, no sentido extramoral,
é averiguada numa análise de Walter Benjamin sobre a mesma questão, desenvolvida em seu
texto Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem. O olhar benjaminiano para
a origem do conhecimento e suas potencialidades acaba por realizar o projeto de Popper e
Fleck, qual seja o de reaproximar criação, conhecimento, e criador, homem – separados pelo
esforço empiristaracionalista, que elevou o conhecimento à metafísica, como já posto. Desse
olhar, vale concentrar a atenção na “linguagem do homem”, uma vez que, para Benjamin, é ela
não apenas a origem do conhecimento, mas, suspeitase, o conhecimento em si. Para o
seguinte esforço, a análise da “linguagem em geral”, ou “linguagem das coisas”, não será
necessária (cf. BENJAMIN, 2011, p. 4973).
Benjamin, no texto acima citado, informa que “a essência linguística do homem está no
fato dele nomear as coisas” (BENJAMIN, 2011, p.55). Chamando a atenção, inicialmente, do
leitor para o fato de que seu argumento não encarna nenhuma pretensão proselitistareligiosa,
Benjamin traça uma Urgeschichte (GAGNEBIN, 1994, p.8), história primeva das origens, ou
Ursprung (BENJAMIN, 2011a, p. 3334; GAGNEBIN, 1994, p. 811), origem, da linguagem e
do conhecimento por meio de uma grande metáfora – ou linguagem mesma, se nietzschiana for
a arguição – a partir do livro bíblico Gênesis, no qual são enumerados os passos do processo
criativo de concepção do mundo humano, uma teogonia, hebraica no caso. Pois, segundo
Benjamin, na gênese, Deus criou o homem pela ação da palavra dita; ao homem, por sua vez, é
atribuída a qualidade divina de nomear – ou criar pela palavra, pela linguagem. Deus
descansou após depositar no homem seu poder criador. Privado de sua atualidade divina, esse
poder criador converteuse em conhecimento. O homem, então, primeiramente, nomeia – ou
cria – Deus (cf. BENJAMIN, 2011, p. 6069). É essa a passagem do conhecimento da esfera
metafísica, ou divina, pela elucubração benjaminiana, para a da vida. Ou, em outras palavras, a
humanização do conhecimento.
A onipotência criadora da linguagem, enquanto comunicadora do comunicável, remonta
à origem metafísica da qual fala Benjamin. A linguagem adamítica, dos tempos de Adão, o
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arquétipo de homem primevo, é, então, uma7 origem da linguagem. A linguagem que nomeia,
destarte, para Benjamin, rege as primeiras leis da verdade: esse algo frio, mas, cuja crença,
assevera Nietzsche, “é poderosa” (NIETZSCHE, 2009, p.90).
Por fim
O conhecimento como objetivação metafórica de uma experiência vivida é, segundo a
discussão tecida até aqui, conjectura. A verdade e a mentira seriam, ambas, tão frágeis quanto
os fundamentos instáveis dos conceitos que dão contorno à experiência dos homens. O engano,
desvio danoso para o conhecimento erigido pelo labor empiristaracionalista, no entendimento
de Popper e Fleck, faz parte do processo científico tanto quanto a asserção de verdades; o
conhecimento é, assim, forjado no diálogo entre mentira e verdade.
Sustentando o que se chama aqui de linguagem criativa, a qual desmonta ou monta
mentiras tão facilmente como erige ou destrói verdades, na Crítica da Razão Prática, Kant, a
título de exemplificar pelo absurdo os limites do poder da verdade e do engano, salienta que
“(...) qualquer que seja a forma que a divindade se revele a nós, ainda que se apresente em
pessoa, somos nós mesmos que precisamos julgar se nos é lícito ou não aceitála como Deus e
adorála” (cf. POPPER, 1994, p. 54; 209). Em suma, é a partir do crivo de um estilo coletivo
de pensamento, da força argumentativa da conjectura, que um discurso será lícito ou enganoso,
verdadeiro ou herético.

7 O uso do artigo indefinido “uma” é proposital, uma vez que se argumenta que o formato da obra de Walter Benjamin
não ajuda a encontrar uma conclusão cabal acerca da origem da linguagem, enquanto conhecimento, mas permite
vislumbrála na linguagem adamítica, como metáfora da linguagem criativa e, portanto, original – no sentido
benjaminiano de Ursprung, como aludido, anteriormente, no texto.
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Os liames do historiográfico e do literário: uma leitura de Caim
Mariana de Almeida Paes LEME*
A idéia desse estudo surgiu durante as discussões travadas no Grupo de Estudos e
Trabalho em História e Linguagem, sobretudo nas leituras de Certeau (2006) e Costa Lima
(2006), a partir das quais pude apreender algumas concepções de linguagem na feitura da
História que em muito me auxiliaram a fazer o paralelo com a escrita literária a que tenho me
dedicado exaustivamente.
A literatura de José Saramago autor português sobre o qual me debrucei ao longo deste
semestre para um estudo mais empenhado, mas para quem tenho lançado há bastante tempo
olhares interessados, em especial seu último romance – Caim –, será, portanto, o objeto de
discussão desse artigo, em que pretendo dar conta de elucidar de que forma percebo o diálogo
a que me referi acima e por que esse autor se destaca nesse campo tão estudado atualmente nos
estudos da linguagem.
Para que não fique demasiado maçante e abstrato o texto, pretendo fazer dele mais um
estudo do romance a partir de sua hermenêutica do que uma revisão bibliográfica.
Inevitavelmente, farei alusão a algumas leituras feitas por mim para enriquecer meu estudo,
mas este artigo será, principalmente, uma análise do texto saramaguiano em sua relação com a
pós modernidade, para que o paralelo com a idéia de História defendida por Certeau em A
Escrita da História se faça pertinente.
Embora haja algumas divergências quanto a esse posicionamento, assumo aqui que o
discurso historiográfico, bem como o filosófico e o médico, reivindica para si o verdadeiro,
uma vez que procura a verdade primeira das coisas, a sua origem, iluminando a obscuridade
com que muitas vezes olhamos o passado, o desconhecido e, também, o sagrado, por suas
lacunas e mistérios. Desde a Grécia Antiga, o verso – a Poesia – era tido como o verossímil,
isto é, aquilo que obedece à lógica do mundo, embora não o represente ipsis litteris; a prosa,
por sua vez, era tida como o discurso verdadeiro, proferido, portanto, pelos historiadores,
médicos e filósofos.

* Graduanda em Letras pela UFMG. Membro do GETHL. Monitora de Português e Produção de Texto na instituição de
ensino Associação PréUfmg. Contato: mari.pleme@hotmail.com.
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Quando surge, com a Nova Sofística – período neoclássico –, a prosa de ficção, esses
valores são postos em xeque, uma vez que o verdadeiro e o verossímil (ficcional) se imbricam
de forma a confundirse, refazerse. Reivindicando uma outra verdade que não a canonizada
pela tradição, alguns autores pós modernos como José Saramago farão uma espécie de
releitura desse passado até então inviolável, acreditando que esse discurso predominante tido
como verdadeiro era senão uma versão sobre a História, a versão do poder.
A ficção aparece como perturbadora do convencional, aquela que põe à prova as
verdades e valores estabelecidos pela tradição, e a historiografia se torna, então, fundamental
para entendermos como se dá a relação de alguns escritores com o discurso sobre o passado,
modificando sua concepção mesmo do que é ficção. O autor em questão a quem me dedico
nesse estudo trabalha justamente com essa tensão que se dá na pós modernidade, como ficará
mais claro com a análise de alguns trechos e das reflexões lançadas por Certeau.
Em seu último romance – Caim –, uma questão chamoume mais a atenção. Embora
muitas premissas utilizadas nesse romance já tenham sido experimentadas em romances
anteriores, o Histórico – mítico – é relido como ficção, mas não é qualquer passado que se
ficcionaliza, mas aquele que funda a vida ocidental: o nosso mito fundador, o Gênesis.
O autor, comumente classificado em suas fases distintas, histórica e alegórica, parece
me, no entanto, ter fugido um pouco a esse grande projeto. Embora saiba o risco de recorrer a
esquemas muito reducionistas, essa divisão só corrobora meu posicionamento, instigandome a
procurar a razão para tal estratégia, já que um autor como Saramago não tece um fio
ingenuamente. Caim – e não qualquer outro personagem bíblico – traz à baila novamente uma
questão clássica que permeia a Teoria da Literatura: o que é a verdade? O que é o histórico? E
qual a influência do ficcional sobre a História? Saramago problematiza essas questões de
representação, percepção e reconstrução da realidade, é contra qualquer ditarregrismo e adota
uma postura de relativização dos sistemas, só que o faz contra um sistema quase inviolável
pela tradição: a religião.
Assim como o romance, a historiografia sofreu mudanças no século XX: a história é
vista, agora – sobretudo por historiadores como Hayden White que, embora muito
questionados, realizaram estudos que mudaram o paradigma da historiografia – como discurso
em que só há verossimilhança, não verdade. Com isso, é preciso que se assumam suas lacunas
e a subjetividade do enunciador presente de fatos passados. Dessa forma, o autor português
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além de valerse dessa máxima, trabalha com a condição de existência de ambos os discursos –
o historiográfico e o literário –, mas, ao invés de reafirmálos, levaos a uma condiçãolimite1,
em que os fatos históricos, até então impossíveis de serem negados, são modificados pela voz
do narrador, que transmuta seu sentido. A negação, dessa forma, se dá ao nível da enunciação,
o que torna ainda mais complexa a análise, já que os enunciados se mantêm, mas já não podem
permanecer em seu pedestal, pois o narrador lhes confere outro tom. O passado é relido com a
experiência do presente e a “frágil fronteira entre um objeto passado e uma práxis presente”,
nas palavras de Certeau, se dilui no caminho da construção de ficcional.
Essa releitura que Saramago faz do nosso mito fundador, do nosso “passado original”
nesse romance é dirigida, como já dito acima, por um olhar do presente, já que seu parâmetro é
pósmoderno – como deixa claro em algumas passagens em que alude a Mafra, a Versalhes ou
a Buckingham –, embora esta visão não apregoe o fim da história, tampouco da tradição
literária – como muitos acreditam ser o emblema da pós modernidade. Ao contrário, veremos
que o português, um dos grandes difusores desta literatura que problematiza o discurso
histórico e também o seu próprio, privilegia a escrita metaficcional imbricada com o discurso
religioso, dialogando, portanto, não apenas com a tradição literária ao ver no texto bíblico
potencialidades literárias, mas com a própria historiografia contemporânea, ao tomála como
construção, como arquitetura de idéias.
Dessa forma, veremos que o gosto declarado pela metaficção na obra em questão
adquire tons diferentes, pois o discurso sobre a Literatura investese de discurso sobre História,
sendo que ambos aqui – Literatura e História – são concebidos em seu irremediável status de
discurso. As relações de força (GINZBURG, 2002) que constroem a escrita literária sofrem
impulsos divergentes, mas que, ao mesmo tempo, convergem para um objetivo comum que dá
vida a “Caim”: pôr em xeque a distinção ingênua entre Verdade e Ficção. A instabilidade
própria da pósmodernidade ganha aqui artefato histórico e literário.
Passemos então a uma análise pormenorizada de alguns trechos que considero bastante
esclarecedores das premissas lançadas acima. Primeiramente, acredito ser importante a
discussão acerca da posição ambígua do narrador que se assume como olheiro 2 e que, ao
mesmo tempo, admite ser sua narração uma experiência de trabalho. Embora não deixe muito
1 Terminologia adotada por Certeau.
2 “Observo, nada mais, para isso é que sou olheiro” (SARAMAGO, 2009, p.51).
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claro a que tipo de trabalho se dedica, a leitura do texto cheio de ironias e deboches nos
permite depreender que este trabalho é também sério, voltado para uma intensa reflexão acerca
da linguagem não apenas literária, mas histórica:
(...) deixandonos a nós, homens, para sempre marcados por esse irritante pedaço de
maçã que não sobe nem desce. Também não falta quem diga que se adão não chegou a
engolir de todo o fruto fatal foi porque o senhor lhes apareceu de repente a querer
saber o que se tinha passado ali. Já agora, e antes que se nos esqueça de vez ou o
prosseguimento do relato venha a tornar inadequada, por tardia, a referência,
revelaremos a visita sigilosa, meio clandestina, que o senhor fez ao jardim do éden
numa cálida noite de verão (SARAMAGO, 2009, p.15).
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
fizemos foi simplesmente passar ao português corrente o duplo e para nós irresolúvel
mistério da linguagem e do pensamento daquele tempo (SARAMAGO, 2009, p.46).

Ao mesmo tempo em que “relato” depreende um caráter de contação de história que
pode ser verdadeira ou “falsa” – o que se torna ainda mais complexo com o termo
“inadequada” que deixa clara a consciência do narrador sobre sua reflexão acerca do que é
narrado, isto é, o caráter de construção regrada, de trabalho literário preocupado não só com
uma teoria da narrativa, mas da narração – como assume o próprio autor ao longo do romance 3
–, a presença do verbo “revelar” nos leva a pensar a “revelação divina”, o que não poderia ser
concebido como falso por uma leitura mais fundamentalista. No entanto, a escrita ambígua e
irônica saramaguiana instaura um nível narrativo em que já não se faz pertinente discernir
entre verdadeiro e mentiroso, porque tudo se torna construção.
Certeau disserta acerca de dois possíveis tipos de história: a que se interroga acerca do
que é pensável e a que pretende perscrutar o vivido. Entendo que José Saramago assume o
conhecimento do passado pensável, uma vez que o faz reviver por meio de um gênero literário
próprio, o relato de ficção. Dessa forma, essa estratégia literária tornase a própria operação
científica dentro da qual se constrói a literatura saramaguiana. O ficcional enquanto
irrealização do real, isto é, forma de tornar os elementos perceptíveis por si e, ao mesmo
tempo, possibilidade de tornarse real, isto é, permitir a experiência do real4 aproxima o seu
artefato ao histórico que é, portanto, também trabalhado por Saramago ao tornar o passado
pensável objeto e técnica de seu trabalho, operando com os mesmos artifícios do historiador
pós moderno. As freqüentes cesuras narrativas com as quais nos deparamos ao longo do texto
3 “É possível, embora não passe por enquanto de uma hipótese de trabalho” (SARAMAGO, 2009, p.104).
4 Saber mais em Lima (2006).
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e que não podem ser dissociadas da narração, embora sejam reflexão acerca da linguagem,
levam o fazer literário a um limite tênue do fazer histórico:
Enquanto o falso Abel vai andando em direção à praça onde, no dizer do velho, se
encontrará com o seu destino, atendamos à pertinentíssima observação de alguns
leitores vigilantes, dos sempre atentos, que consideram que o diálogo que acabamos de
registar como acontecido não seria historicamente nem culturalmente possível (...).
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
fizemos foi simplesmente passar ao português corrente o duplo e para nós irresolúvel
mistério da linguagem e do pensamento daquele tempo. Se o resultado é coerente
agora, também o seria na altura porque, ao final, almocreves somos e pela estrada
andamos (SARAMAGO, 2009, p.4647).

Ainda nessa perspectiva, Saramago irá trabalhar com o problema da historiografia
contemporânea, ponto crucial desse artigo para que se possa fechar o raciocínio que se iniciou
no começo deste texto com o conceito de História de Certeau. O estudioso francês, que
sustenta estar a História entre a narração daquilo que aconteceu e a elucidação de suas regras
de trabalho, acaba esclarecendo a postura de Saramago, que constrói sua narrativa com
melindres de historiador, ao mesmo tempo em que a destina a criticar esse papel que condena
ao esquecimento dados duvidosos. Dessa forma, o narrador explicita que sua técnica narrativa
em muito se aproxima da escrita da história. Quando se propõe a descongelar molduras
asseguradas por meio da ficção, isto é, a questionar sistemas e valores como a própria escrita
da história, José Saramago direciona para uma mesma experiência literária o problema do
discurso religioso e do historiográfico, que se assumiam enquanto dogma.
Da mesma forma, ao refletir acerca do que acaba de ser narrado, isto é, ao propor o
trabalho da teoria da narrativa e da teoria da narração, instaurando a supracitada cesura
narrativa, o autor faz uma pausa em que é possível uma distância esclarecedora da narração. A
leitura do passado é crítica e contra a verdade factual, e embora ironicamente defenda sua
posição de mero repetidor de histórias antigas, também admite não ser mais um crédulo
ingênuo destas, mas um cético resoluto.
O discurso amimético da Bíblia que não objetiva trazer à tona detalhes que levem o
leitor a um olhar difuso acerca do que é narrado é flexibilizado pela escrita saramaguiana,
quando desse único fio narrativo parte um emaranhado de fios, complexificando os níveis
narrativos e a releitura do nosso passado original:
(...) se eu fosse deus, todos os dias diria Abençoados sejam os que escolheram a
sedição porque deles será o reino da terra, Sacrilégio, Será, mas em todo o caso nunca
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maior que o teu, que permitiste que Abel morresse, Tu é que o mataste, Sim, é
verdade, eu fui o braço executor, mas a sentença foi ditada por ti (...) (SARAMAGO,
2009, p.35).

Percebemos que há uma flexibilização desse caráter amimético da Bíblia no texto de
Saramago, uma vez que o autor dá voz a planos narrativos silenciados pelo texto fundador da
tradição ocidental. Os povos da Torre de Babel, o Querubim que infringe as ordens do senhor
para salvar sua obra, a humanização e o perdão do pecado de Eva e o próprio Caim – como
mostra o trecho acima – aparecem na contramão do discurso bíblico, dando novos contornos a
uma narrativa inviolável.
O objetivo do narrador aqui deve ser clarificado para que o texto e suas estratégias
possam estar sob o domínio do leitor. Dessa forma, a leitura de segundo grau que pretende dar
continuidade aos fios soltos da narrativa bíblica poderá observar as brechas daquele discurso,
como, por exemplo, a versão de Noé acerca do Dilúvio. Da mesma forma, detalhes sobre a
narrativa, além da própria voz narrativa muitas vezes inibida pelo discurso do senhor e outros
pontos de vista, até então insignificantes diante de um objetivo maior: a moral divina, podem
ser clarificados.
O universo poliédrico que fomenta não só as pegadas e os rastros, mas o
questionamento e a investigação instaurase na pós modernidade e ganha vida numa literatura
que traz o leitor para “resolver” seus conflitos que, no entanto, jamais se encerram.
Acreditando ser a Religião, a Literatura e a História produtos de seu fazerse e, portanto,
ciências da autorreflexão, assumindose como discursos do “pós” e escrituras sobre as relações
ambíguas que a sociedade estabelece com suas origens, José Saramago propõe nesta grande
obra da Literatura Portuguesa uma reflexão que está além de ateísmos e críticas baratas à
religião. As relações de força a que já fiz menção nesse estudo estão organizadas para
promover uma nova inteligibilidade acerca do passado, de forma a enriquecer sua leitura e,
assim, fazêlo reviver.
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Outros & Outras: a tradição literária brasileira nos romances de Ana Miranda
Berttoni LICARIÃO*
Dentre as tendências atuais da literatura brasileira, Ana Miranda figura como uma das
mais importantes representantes do romance histórico contemporâneo. Sua obra – ainda que
composta por coletâneas de contos intimistas, poemas, livros infantojuvenis, romances e
crônicas – tem sido, independente da variedade temática ou formal, reiteradamente associada
aquele recorte literário.
A autora estreou no romance com Boca do Inferno, publicado em 1989. Prontamente
aclamado por críticos como romance histórico por excelência, o livro se tornou um sucesso de
vendas em cuja fórmula se equacionavam meticulosa pesquisa históricoliterária, apuro técnico
e vigor narrativo. Esses mesmos elementos iriam compor seu romance seguinte, O Retrato do
Rei (1991), dessa vez situado no início do século XVIII durante a Guerra dos Emboabas. Ao
lidar pela terceira vez com a história brasileira em A Última Quimera (1995), espécie de
biografia sentimental de Augusto dos Anjos, e logo em seguida publicar Desmundo (1996),
sobre a chegada de órfãs portuguesas ao Brasil em 1555, seu lugar como autora de romances
históricos foi estabelecido pela crítica.
Não obstante, a leitura atenta dos romances de Ana Miranda revela que a história
brasileira é sem dúvida uma constante ficcional, mas está longe de constituir o elemento mais
característico de sua produção. Em entrevista, a autora esclarece que a experimentação é o
traço definidor de sua escrita, e o trabalho com a linguagem o aspecto mais importante da
literatura que vem produzindo (cf. LITERATO, programa de televisão). Em cada romance,
Ana Miranda procura investigar a linguagem em sua mobilidade diacrônica, realizando
experiências com a dicção de várias épocas. Sua escrita explora as possibilidades de se
conhecer o passado através da linguagem de diferentes períodos, criando “um elo na
construção literária da humanidade, uma pequena e frágil conexão entre um e outro tempo,
massacrada pelas circunstâncias históricas” (MIRANDA, 2003, p.47).
Dada a importância que a autora atribui ao experimentalismo que sua ficção engendra, o
estudo deste aspecto parece estar por merecer maior atenção crítica. Enxergar as relações entre
literatura e linguagem, história e tradição, contribuirá para que Ana Miranda seja reconhecida
* Mestrando em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Bolsista CNPq. Contato: berttoni@gmail.com.
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pelo alto grau de inventividade de sua obra, caracterizada por uma multiplicidade de caminhos
que merecem ser devidamente destacados no âmbito acadêmico e nos estudos mais
abrangentes sobre a literatura produzida hoje no Brasil.
A leitura dos principais panoramas que se propuseram apresentar a literatura brasileira
dos últimos anos provará unânime entre os críticos a insistência em seu caráter plural.
Multiplicidade, descentralização, heterogeneidade e pluralidade são termos a que não escapam
os estudos de Manuel da Costa Pinto, Flávio Carneiro, Tânia Pellegrini, Beatriz Resende, Karl
Erik Schøllhammer e Antonio R. Esteves, publicados após a virada do século. Para estes
críticos a literatura brasileira contemporânea se movimenta em um amplo espaço, no qual
convivem diferentes tendências que são experimentadas por escritores e escritoras com igual
liberdade. Entretanto, ao tentarmos articular o discurso da crítica sobre a produção literária
mais recente e a leitura do conjunto da obra dos autores realizada pelos mesmos críticos,
descobrimos que a multiplicidade tantas vezes atribuída ao todo desaparece quando os autores
são estudados em particular. Assistese amiúde à precipitada rotulação dos ficcionistas em
atividade no país, constantemente referidos como representantes de um gênero específico ou
considerados de antemão expoentes de uma única temática. É o que acontece com escritores
como Rubem Fonseca, João Gilberto Noll e Patrícia Melo, além da cearense Ana Miranda,
como ficou sugerido.
Alguns exemplos serão suficientes para ilustrar essa posição. Na primeira linha que
Manuel da Costa Pinto dedica à autora, lêse: “A obra de Ana Miranda pertence a um gênero
literário tradicional que ganhou novo impulso nos anos 80: o romance histórico” (PINTO,
2004, p.121. Grifo nosso). Em nota de rodapé, Pellegrini chama atenção “sobretudo” para a
escritora cearense quando escreve a respeito do romance histórico, “um gênero narrativo que,
tradicionalmente associado à escrita masculina, recupera fôlego a partir do fim da ditadura”
(PELLEGRINI, 2008, p.26). Schøllhammer aponta as tentativas da autora de “repetir a
fórmula de sucesso” do romance histórico Boca do Inferno em sua produção subsequente, mas
sem

conseguir

“chegar

aos

resultados

obtidos

com

seu

primeiro

romance”

(SCHØLLHAMMER, 2009, p.29). No comentário que dedica ao romance Desmundo, Antônio
R. Esteves conclui que “uma vez descoberto o veio da recriação literária de importantes
momentos da história brasileira, Miranda escreveu em seguida uma série de importantes
romances históricos” (ESTEVES, 2010, p.194. Grifo nosso).
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Afastandose dessa perspectiva generalizante, este artigo propõe nova abordagem à obra
da escritora: uma leitura que enfatize os mecanismos de uma poética eminentemente
contemporânea em sua pluralidade e disposição dialógica. Procurarseá destacar como, da
mesma maneira que outros autores pósmodernos manifestam “um desejo de reduzir a
distância entre o passado e o presente do leitor e também um desejo de reescrever o passado
dentro de um novo contexto” (HUTCHEON, 1991, p.157), Ana Miranda encontrou um
caminho próprio para suas narrativas, que forçam o encontro dialógico entre a linguagem do
eu autor/leitor presente e do outro narrador/personagem, distante no tempo.
De acordo com Linda Hutcheon, a atitude contemporânea de mergulhar no passado
revela a necessidade de se questionar “tanto a relação entre a história e a realidade quanto a
relação entre a realidade e a linguagem” (1991, p.34). Essa tendência, todavia, não se
manifesta de forma unívoca. O romance histórico é uma das possibilidades da literatura
reavaliar, reelaborar e problematizar as formas e conteúdos do passado; na teoria de Hutcheon,
ao privilegiar a reflexão sobre história, teoria e literatura, o romance histórico se torna o gênero
pósmoderno por excelência, a metaficção historiográfica. Contraditório e autoreflexivo, esse
gênero “questiona se jamais poderemos conhecer o passado a não ser meio de seus restos
textualizados” (HUTCHEON, 1991, p.39) e ensina que o reconhecimento da realidade social e
histórica é sempre mediado por práticas discursivas dependentes do contexto de produção.
Nesse sentido, Boca do inferno é obra sintomática: ela revela o posicionamento de Ana
Miranda em relação à fortuna crítica de Gregório de Matos corroborando com a imagem de
poeta original e transgressor, que no final da década de 80 foi problematizada pelo estudo A
sátira e o engenho, de João Adolfo Hansen. A metaficção historiográfica é marcada pela
contradição entre autoreflexão e história, ou seja, ela se situa na fronteira entre o
acontecimento passado e a práxis presente, e se indaga até que ponto a linguagem pode
resgatar aquilo que foi real, mas está perdido. Ela reivindica que “tanto a história quanto a
ficção são discursos (...) e é a partir dessa identidade que as duas obtêm sua principal pretensão
à verdade” (HUTCHEON, 1991, p.127).
Menos contraditória, mas igualmente abrangente em seu alcance intencional, a
retomada paródica do cânone é outro caminho bastante fecundo por meio do qual a ficção pós
moderna tem chegado a um acordo com o passado. Ela não procura subverter ou questionar os
limites estabelecidos entre arte e história, mas busca uma renovação do passado colocando “a
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arte dentro da história da arte” (HUTCHEON, 2000, p.109. Tradução nossa). Ao transformar
ou remodelar obras anteriores, a retomada paródica que caracteriza a literatura contemporânea
aponta para a dependência mútua dos textos envolvidos, aproximados de maneira respeitosa:
suas duas vozes não se misturam nem se cancelam, elas trabalham juntas enquanto se mantêm
distintas nas suas diferenças determinantes. Como aponta Flávio Carneiro, na ficção
contemporânea “a obra canônica não surge mais como modelo a ser seguido (visão clássica)
ou negado (visão românticomoderna), mas relido, como forma ao mesmo tempo de
transgressão e homenagem, de referência (crítica) e reverência” (CARNEIRO, 2005, p.46).
Nesse sentido é que também pode ser lido Boca do inferno, assim como A Última Quimera,
Clarice (1999) e Dias & Dias (2002): sob o signo do diálogo, não somente com a história, mas
sobretudo com a tradição literária do Brasil e a linguagem de diferentes épocas.
Essas quatro ficções de Ana Miranda constituem experiências de aproximação à obra de
escritores do cânone literário brasileiro. Caracterizadas pelo rigor documental, conhecimento
críticoliterário e aprofundamento linguístico, elas reconstroem os universos de grandes nomes
da literatura brasileira inventados a partir daquilo que constituiu suas individualidades: a
linguagem. O resultado é sempre um caminho sui generis para cada romance. A partir do
diálogo com a poética e a fortuna crítica dos autores, Ana Miranda constrói narrativas que se
transformam elas mesmas em recepção crítica estilizada das obras de Gregório de Matos,
Augusto dos Anjos, Clarice Lispector e Gonçalves Dias. A literatura destes determina a forma
e o conteúdo de cada romance, elaborados de modo a deixar entrever a expressão original
daqueles autores. Dessa forma podemos afirmar que a poética de Ana Miranda se caracteriza
por uma escrita em palimpsesto.
Por definição, o palimpsesto é um pergaminho ou papiro cujo manuscrito foi removido
para dar lugar a um novo texto, mas onde ainda se mantêm visíveis fragmentos da escrita
anterior. O conceito foi trazido à teoria literária por Gerárd Genette para caracterizar as
múltiplas relações que um texto pode manter com as obras que lhe precederam, e de que forma
a escrita do presente exige do leitor o resgate de uma escrita passada. Para investigar essa
relação, Genette trabalha uma ampla variedade de conceitos que se desdobram principalmente
da paródia, do pastiche, do comentário e da imitação. Ora, esses mesmos procedimentos
podem ser identificados nos romances de Ana Miranda indicados acima. Incorporando ao seu
texto poemas, cartas, crônicas e vocabulário característico daqueles escritores, a autora se
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relaciona com o cânone através de empréstimos em diferentes graus: apropriações não
demarcadas em Boca do Inferno, estilização de cartas e poemas em A Última Quimera,
colagem e pastiche em Clarice, paródia e comentário em Dias & Dias.
Apesar de imprecisa – uma vez que há colagem em Boca do Inferno, da mesma maneira
que se encontram momentos de estilização em Clarice, etc. – o que se quis enfatizar na
exemplificação acima foram o caráter experimental da obra de Ana Miranda e a diversidade de
procedimentos que seu trabalho com a linguagem demanda. Tendo isso em vista, o romance
Dias & Dias pode ser considerado epítome das experimentações que marcaram as obras
anteriores, dada a concentração de procedimentos estilísticos e a posição de último romance na
série que dialoga com a tradição literária brasileira.
Baseado nas cartas, nos poemas e na biografia de um dos poetas românticos mais
celebrados de nossa literatura, este romance é o relato de Feliciana, conterrânea e enamorada
do poeta Gonçalves Dias, que desenvolve uma paixão platônica e vive vicariamente seguindo
as notícias de seu amado Antonio, até o trágico fim do poeta em um naufrágio na costa do
Maranhão. Marcada pela idealização do amor, pela perpetuação do desejo e pela possibilidade
do sonhar, a narrativa de Feliciana mantém intenso diálogo com as convenções românticas que
faz dele o romance mais proficuamente passível de ser lido enquanto paródia – não sob a
acepção de “transformação lúdica” que propõe Genette, mas nos termos de Linda Hutcheon
(2000): como repetição com distância crítica que deixa marcas pela diferença. Esta leitura
focará, portanto, os processos estruturalmente integrados de revisitação, repetição, inversão e
transcontextualização da obra de Gonçalves Dias e, consequentemente, da poética romântica.
Dois eixos principais precisam ser trazidos à tona para darmos prosseguimento às
nossas reflexões: o primeiro se refere à história e a crítica literária, e o segundo, às teorias da
intertextualidade. Romantismo, modernismo e pósmodernismo são três momentos da
literatura brasileira que podem ser articulados no decorrer da leitura de Dias & Dias,
integrando aquele primeiro eixo. Atravessando essa via, a discussão em torno da paródia pós
moderna estabelece ligações profícuas entre o romance de Ana Miranda e aqueles movimentos
literários, parodicamente relacionados cada um com seu predecessor de maneira diversa:
inversão e ridículo, do Modernismo para o Romantismo; tributo e síntese, da Pósmodernidade
ao Modernismo.

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

220

O lugarcomum atribui ao romantismo certa exacerbação nacionalista, poesias ultra
sentimentais e romances águacomaçúcar; ao modernismo, a euforia iconoclasta, o abandono
de princípios e técnicas, a convicção de arte nova. Ambas as visões, no entanto, contém apenas
meiasverdades. Acerca da tradição literária que marcou o século XIX, Karin Volobuef declara
que “houve as lágrimas, sem dúvida, mas também o grito por justiça; houve o gesto retrógrado,
mas também a diligência inovadora; houve o espírito voltado ao passado, mas também o olhar
em busca do futuro” (VOLOBUEF, 1999, p.12). Os poemas de Gonçalves Dias incorporados
ao discurso da narradora são indicativos de uma intenção autoral que, ao selecionálos, procura
valorizar outra face do poeta, dissociada da tradição indianista à qual é frequentemente
relacionado e onde, na opinião de Antonio Candido, “produziu os melhores versos” (2004,
p.41). Como sabemos, o trabalho com pontos de vista alternativos à tradição é característico da
arte pósmoderna.
Para Silviano Santiago (1987), o Movimento Modernista manteve um nítido discurso de
restauração do passado, apesar da aura de destruição que o pai de Macunaíma lhe atribui
(ANDRADE, 1978, p.242). Na relação que mantiveram com o movimento romântico, as
paródias modernistas propunham rupturas a exemplo do verso Minha terra tem palmares, de
Oswald de Andrade, “um escárnio com relação àquela estética que é dada como negativa (...)”
como quem diz “Sr. Gonçalves Dias, minha terra tem revoluções libertárias, tipo Palmares, é
isso que faz com que o Brasil seja o Brasil” (SANTIAGO, 1987, p.136). A paródia pós
moderna, no entanto, não opera mais nesse campo do ridículo, ela aproxima ambos os
movimentos sem permitir que percam suas particularidades, acrescentandolhes o que pode
haver de novo na contemporaneidade.
A discussão é pertinente, uma vez que o romance Dias & Dias é fruto de uma fértil
tradição paródica que teve início com o Modernismo. Carlos Drummond de Andrade, Cassiano
Ricardo, Oswald de Andrade, Murilo Mendes e Mário Quintana, entre muitos outros,
reescreveram cada um à sua maneira a clássica canção de Gonçalves Dias e a herança
parodística do poema continua através da pósmodernidade. O levantamento dessas paródias
foi iniciado por Affonso Romano de Sant’Anna no breve estudo Paródia, Paráfrase & Cia.
O eixo das teorias da intertextualidade se fundamenta no dialogismo bakhtiniano, mas é
conduzido principalmente pelos trabalhos de Linda Hutcheon, que considera a paródia
moderna um gênero detentor de sua própria identidade estrutural e função hermenêutica
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(HUTCHEON, 2000, p.19). Na definição da autora, a paródia é uma forma de “imitação
caracterizada por inversão irônica, nem sempre à custa do texto parodiado, (...) em outras
palavras, uma repetição com distância crítica, que deixa marcas pela diferença e não pela
semelhança” (2000, p.6. Tradução nossa). É uma síntese bitextual com admirável alcance
intencional (do irônico ao lúdico, da crítica à homenagem), diferente de outras formas
monotextuais como o pastiche, focado mais na similaridade que na diferença (HUTCHEON,
2000, p.33). Para atingir seu propósito crítico, a paródia se alimenta de procedimentos
intertextuais tais como a citação, a apropriação, o pastiche ou a estilização, e ainda de tropos
como a ironia, a metonímia, a hipérbole e a sinédoque.
Talvez mais que qualquer outra forma literária, a paródia é um mecanismo à espera do
leitor, um texto que “quer que alguém o ajude a funcionar” (ECO, 2008, p.37). Extremamente
dependente do contexto e do discurso, ela exige tanto competência do codificador da paródia,
quanto habilidade do leitor engajado em sua decifração (HUTCHEON, 2000, p.xvi). Ou seja,
quando falamos em paródia, não queremos apenas dizer que dois textos se relacionam de
determinada maneira. Fica também implícita uma intenção de reformular outro texto (ou
convenções) e tanto o reconhecimento daquela intenção quanto a habilidade para achar e
interpretar o texto anterior e sua relação com o produto dessa reformulação. Assim como os
“passeios inferenciais” sugeridos por Eco (2006, p.56), a paródia precisa ser evidenciada
através de estruturas discursivas e prevista por toda estratégia textual
Na categorização de Genette, a paródia figura ao lado de outras práticas hipertextuais
como o travestimento, a transposição, o pastiche e a caricatura, sendo definida pelo autor
como “uma transformação textual com intenção lúdica” (1997, p.39. Tradução nossa). Além
de caminhar no sentido oposto ao gênero complexo de amplo alcance crítico proposto por
Hutcheon, o trabalho de Genette deixa bastante em segundo plano o fato de que há alguém que
imita e transforma os textos originais e outro alguém que percebe e interpreta aquelas relações
textuais – ponto nevrálgico da teoria de Hutcheon. Em se tratando da paródia pósmoderna a
abertura pragmática é essencial, pois, de acordo com a crítica estadunidense, “a intenção do
autor (ou do texto), o efeito no leitor, a competência envolvida na codificação e na decifração,
os elementos do contexto que mediam ou determinam a compreensão dos modos parodísticos
– nada disso pode ser ignorado” (HUTCHEON, 2000, p.22. Tradução nossa).
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Uma análise puramente teórica da paródia moderna na relação entre os textos não é
capaz de fazer jus à complexidade do fenômeno. É preciso detectar os procedimentos presentes
em Dias & Dias e fazêlos dialogar com sua situação no mundo, uma vez que, como todo
texto, o romance está marcado pela especificidade de seu discurso e dele não pode escapar.
Logo, é preciso ler as técnicas utilizadas pela autora para fazer de Feliciana um espírito
essencialmente romântico, mas que olha para o poeta Gonçalves Dias de um ponto de vista
contemporâneo.
Para atingir esse fim, a leitura das referências indicadas pela autora nas “Notas” que
acompanham o romance é imprescindível. Nelas, Ana Miranda revela as principais fontes que
usou para contar a vida do poeta romântico, reconstituir o universo de Caxias da primeira
metade do século XIX e compor a expressão da narradora Feliciana, fortemente impregnada
por um sentimento de época. Cruzando as leituras da autora com a narrativa do romance é
possível estabelecer a posição da obra em relação à fortuna crítica tanto de Gonçalves Dias
quanto do romantismo brasileiro, arrogandolhe a dupla função da arte pósmoderna: tanto de
síntese revisionista de uma longa tradição quanto de escrutínio do contemporâneo através do
passado, atribuindolhe outros sentidos por meio de uma escrita em palimpsesto.
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“Sobre o conceito de história” e sobre as narrativas literárias: a relativização do tempo na
História e na Literatura
Carmen Cristiane Borges LOSANO*
Na realidade, não há um só instante
que não carregue consigo
a sua chance revolucionária
Walter Benjamin

Introdução
O tempo cronológico, que controla a vida prática, não atende às pretensões da literatura.
Literatura é manifestação artística e, como tal, ultrapassa os limites da praticidade, da
linearidade, do pragmatismo advindo da Modernidade e do progresso. Essa concepção linear
do tempo dános a exata medida da pretensão do capitalismo, a saber: o automatismo coletivo
que conduz a humanidade ao progresso.
Muito diferente é a concepção de tempo de sociedades primitivas, que compreendiam
tal noção através da circularidade, de forma a ver, no futuro, um retorno ao passado. Da
distinção entre tais noções, podemos inferir que não há, portanto, uma fixidez conceitual em
relação à noção de tempo; ao contrário, tratase de uma variabilidade que acompanha a história
das sociedades.
No campo das Artes, também é possível se investigar a utilização da noção de tempo;
nesse sentido, tal noção possui uma função classificatória, que implica um decorrer da
manifestação artística, sua duração. Dessa forma, podemos considerar a classificação de
algumas manifestações de arte como temporais – e outras, como espaciais. Entre as temporais,
encontramos a música e a literatura; entre as espaciais, a pintura e a escultura.
Podemos verificar, ainda, que as artes temporais possuem um caráter dinâmico, ao
passo que as espaciais possuem um caráter estático. Apesar das classificações mencionadas,
nada impede que manifestações artísticas contenham um caráter híbrido, como é o caso das
artes cênicas, por exemplo. Em todos os casos, as manifestações artísticas possuem seu tempo
próprio, que pode – ou não – coincidir com o tempo cronológico.

* Doutoranda em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Bolsista do PCRH/UEMG/Fapemig. Contato:
carmenlosano@hotmail.com.
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O tempo na narrativa
Considerando a Literatura como a manifestação artística em análise neste trabalho,
convém trazer à tona a compreensão da leitura (literária) como experiência estética que se
constitui a partir de um tempo presente  pois é somente a partir de um presente que leitor e
obra se encontram. Dessa forma, o tempo da enunciação se torna a referência básica do leitor,
mesmo que haja uma diferença temporal entre o ato da escrita e o da leitura. Tal diferença é
superada pela enunciação que, no texto literário, intensificase pela força presencial dos
enunciadores (personagens). Em suma, o tempo da enunciação torna o passado em presente,
torna o tempo da produção atualizado, a cada leitura.
Segundo Luís Alberto Brandão Santos e Silvana Pessôa de Oliveira (2001), as
narrativas admitem, entretanto, duas maneiras distintas de contemplar o aspecto temporal: “Há
o tempo constitutivo da obra, elemento que traduz a sua duração, seu desenvolvimento –
intervalo necessário para que o discurso se articule. Esse tempo não pode ser totalmente
previsto pelo escritor, já que é determinado pelo tempo de leitura” (SANTOS; OLIVEIRA,
2001, p.50). Após a descrição desse tempo próprio da leitura, que varia de leitor para leitor,
explicam que “a segunda forma de se lidar com a temporalidade nos textos literários narrativos
é a criação de um tempo ficcional. O tempo ficcional não ocorre no âmbito do discurso, mas
no plano daquilo que é narrado, ou seja, na história propriamente dita” (SANTOS;
OLIVEIRA, 2001, p.51). Assim, é plenamente possível se compreender que a narrativa
literária permite uma evidente flexibilidade do aspecto temporal, denominada pelos autores
como um tempo pluridimensional, permitindo que, em um mesmo texto, coexistam diversos
planos temporais.
Além dessa possibilidade, gerada pela própria constituição da narrativa, existem, ainda,
dois aspectos do tempo que podem ser considerados na produção, na recepção e na análise
literária. Tratase do tempo cronológico, assim considerado nas ciências, cujo caráter é
objetivo; e do tempo psicológico, de caráter mais subjetivo, bastante utilizado na descrição de
pensamentos e sentimentos de personagens complexos.
Segundo Brandão e Oliveira, nas narrativas literárias explorase uma tensão entre a
objetividade e a subjetividade do tempo. “A literatura pode partir do princípio de que tais
perspectivas são representações do tempo, ou seja, ambas são modelos de percepção e,
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simultaneamente, ambas remetem, de algum modo, para um universo exterior à percepção”
(SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p.53).
O tempo psicológico, conforme foi explicitado, pode ser compreendido a partir da
reflexão (pensamentos, sentimentos) de personagens que, com seu discurso, quebram a
sequência cronológica do tempo linear. Em algumas obras, verificamos, inclusive, uma
supressão do tempo cronológico, em função do discurso apresentado como “fluxo de
consciência”. Esse recurso é observável nas obras de Proust, Joyce, Lispector, Kafka e tantos
outros nomes da literatura universal que souberam trabalhar o tempo psicológico, mesmo nos
séculos XIX e XX, quando a Modernidade poderia inspirar o aspecto linear do tempo nas
narrativas.
Descrevemos as possíveis variantes do aspecto temporal nas narrativas literárias.
Encontramos possibilidades e recursos de quebra do tempo linear, próprio da Modernidade.
Existem, porém, alternativas, que a ciência poderia entender como absurdas, mas que a arte
literária pode assumir, dadas as suas possibilidades de abstração.

São as acronias, ou seja,

fugas da prisão do tempo cronológico – e até do psicológico – a partir da enunciação advinda
de um “nãotempo”.
É o caso da narrativa realizada como memórias póstumas1, em que o enunciador
representa uma voz privilegiada, que supera o limite temporal, na qualidade de uma voz que
escapa ao limite humano. A narrativa literária, portanto, pode ser considerada como produção
artística que comporta o tempo como um de seus elementos constitutivos:
Ao mesmo tempo, o romance, segundo Lucáks, é a única forma que inclui o tempo
entre os seus princípios constitutivos. “O tempo”, diz a Teoria do romance, “só pode
ser constitutivo quando cessa a ligação com a pátria transcendental... Somente o
romance... separa o sentido e a vida, e, portanto, o essencial e o temporal; podemos
quase dizer que toda a ação interna do romance não é senão a luta contra o poder do
tempo... Desse combate,... emergem as experiências temporais autenticamente épicas:
a esperança e a reminiscência... Somente no romance... ocorre uma reminiscência
criadora, que atinge seu objeto e o transforma... O sujeito só pode ultrapassar o
dualismo da interioridade e da exterioridade quando percebe a unidade de toda a sua
vida... na corrente vital do seu passado, resumida na reminiscência... A visão capaz de
perceber essa unidade é a apreensão divinatória e intuitiva do sentido da vida,
inatingido e, portanto, inexprimível” (BENJAMIN, 1994, p.212).

Mais que simplesmente comportar o tempo, a narrativa literária extrapola os limites
racionais da temporalidade, a partir da condução da obra (e do leitor) a planos temporais não
vivenciados na natureza humana. O que se percebe no romance, na qualidade de narrativa
1 A acronia pode ser observada na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.
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literária, é uma libertação das amarras – não somente temporais – impostas pela concretude da
vida.
Compreendemos, assim, a afirmativa de Benjamin: “‘o sentido da vida’ é o centro em
torno do qual se movimenta o romance. Mas essa questão não é outra coisa que a expressão da
perplexidade do leitor quando mergulha na descrição dessa vida” (1994, p.212) 2. Eis a
compreensão da função da narrativa, a partir da figura do narrador: “o narrador é a figura na
qual o justo se encontra consigo mesmo” (BENJAMIN, 1994, p.221). O leitor se encontra no
narrador, porque ambos anseiam extrapolar os limites da natureza e da cultura. E extrapolar os
limites do tempo é uma forma de se conseguir isso, ainda que seja no plano da abstração.
“Sobre o conceito de história” e sobre as narrativas literárias
As formas de abordagem da narrativa que fogem à linearidade convencional não se
restringem à literatura, ou mesmo às artes em geral. Nas ciências humanas, particularmente na
Filosofia e na História, coexistem as teorias que abrangem o tempo linear e as que trabalham
com a não linearidade temporal, com a fragmentação, com as reminiscências e vestígios, em
oposição à história linear. Nesse sentido, o ensaio intitulado “Sobre o conceito de História”, de
Walter Benjamin, tornase um instrumento essencial para o desenvolvimento deste trabalho, no
que tange às concepções do tempo, a partir da Filosofia e/ou da História, as quais, de certa
forma, influenciam na análise de obras literárias.
O ensaio3 reflete a necessidade de se pensar a História como um todo não linear, cuja
descontinuidade se revela através da constante retomada do passado no presente e das
constantes interferências do presente sobre o passado, como se verifica pela rememoração e,
mais que isso, pela redenção. Ou seja, a relação entre presente e passado não se constitui de
forma linear, mas dialética: o presente ilumina o passado – e o passado, iluminado, tornase
uma força no presente.
Especificamente na tese VI, Benjamin afirma que articular historicamente o passado
não significa conhecêlo como ele foi de fato, mas sim apropriarse de uma reminiscência, tal
como ela relampeja no momento de um perigo4.
2 A afirmativa foi extraída do ensaio “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”.
3 Poderíamos descrever as reflexões acerca do tempo em cada tese; porém, considerando nossa intenção de realizar
análises literárias, vamos nos ater às teses que mais dialogam com a literatura.
4 Para Benjamin, o perigo ameaça tanto a tradição quanto os que a recebem. Nos dois casos, o perigo seria o mesmo:
entregarse às classes dominantes, tornandose seu instrumento.
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Com esse pensamento, o filósofo despreza a tendência ao factual, demonstrando a
relevância do aspecto da lembrança, como um momento que, apesar de ser fragmento do
passado, pode ser mais significativo do que as demarcações dos fatos históriconarrativos em
sequência (crono) lógica. Dessa forma, a narrativa literária não linear dialoga com as teses
benjaminianas: vestígios e reminiscências são índices relevantes de significados, que remetem
ao passado e retornam dele, que descobrem e redescobrem sentidos, podendo superar, sem
impasses, os significados contidos nas narrativas factuais / lineares.
Na tese IX do ensaio podemos compreender, através da figura do anjo da História – o
Angelus Novus, de Paul Klee – a imagem que Benjamin descreve acerca do tempo, envolvendo
o passado, o presente e o futuro em um mesmo plano:
Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece
querer afastarse de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua
boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto
está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê
uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a
nossos pés. (BENJAMIN, 1994, p.226).

Enquanto isso, uma tempestade impele o anjo para o futuro – a essa tempestade,
Benjamin chama de “progresso”. Segundo Michael Löwy (2005), a descrição que o filósofo
alemão desenvolve sobre o quadro é uma projeção de seus próprios sentimentos e ideias sobre
a imagem do anjo. Ainda assim, podemos nos basear nessa descrição para compreender um
outro diálogo possível com as narrativas literárias: o anjo representa a totalidade – ele
comporta o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, em um mesmo espaço. Na
imobilidade da pintura, todo o deslocamento temporal se concentra.
O que seria impossível para o homem, a arte realiza de forma plena, pelo viés da
abstração benjaminiana. Assim, na obra literária, a narrativa também pode se revelar
totalizante, pelo fato de poder abrigar as variantes do tempo, sob a forma linear ou não, sob a
verossimilhança ou não, sob a lógica realista – ou não.
Outro momento em que o teórico aborda diretamente a questão do tempo é a tese XIV,
que se inicia com a seguinte frase: “A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o
tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras” (BENJAMIN, 1994, p.229).
Nesse sentido, o tempo se constrói a partir do retorno permanente de instantes do passado. O
que poderia alterar essa eterna volta? Segundo Benjamin, o salto do tigre em direção ao
passado – a revolução – poderia explodir essa continuidade.
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O eterno retorno descrito também pode ser observado nas tendências de produção
literária, denominadas “Escolas literárias”, tais como o Trovadorismo, o Humanismo, o
Classicismo, o Barroco, o Arcadismo, o Realismo, o Realismo, o Parnasianismo e o
Simbolismo – e até mesmo o Modernismo, que se propunha como ruptura. Essas tendências se
repetem, retornam após determinado período de tempo, renovadas por uma nova aparência,
mas com feições ideológicas de tendências anteriores: o artista barroco retoma o espírito
trovadoresco, pela busca da divindade; o poeta árcade é o clássico redescoberto.
Até mesmo o Modernismo, na condição de tentativa de ruptura, também retorna, a cada
nova tentativa de ruptura. A explosão dessa continuidade seria possível através de uma
“revolução literária”, que até o momento não se percebeu. Podemos perceber tentativas nesse
sentido através das tendências deste século XXI, tais como o realismo feroz – que nada mais é
do que um retorno do realismo, de forma adaptada ao contexto atual – e os poemas concretos,
que retomam o concretismo do Modernismo. Eternos retornos.
Em continuidade, a tese XV, em que Benjamin diferencia o tempo dos relógios do
tempo histórico, é assim explicada por Löwy:
A tese XV continua a crítica encontrada nas duas que a precedem contra a concepção
homogênea do tempo, mas ela identifica de modo mais preciso essa temporalidade
vazia: a dos relógios. Tratase do tempo puramente mecânico, automático,
quantitativo, sempre igual a si mesmo, dos pêndulos: um tempo reduzido ao espaço
[...]. Para Benjamin, o tempo histórico não poderia ser confundido com o tempo dos
relógios. [...] ele opõe o tempo da história, cheio de temporalidade messiânica, ao
tempo mecânico e vazio dos relógios [...]. A concepção do tempo que propõe
Benjamin tem suas fontes na tradição messiânica judaica: para os hebreus, o tempo
não era uma categoria vazia, abstrata e linear, mas inseparável de seu conteúdo. Mas,
de uma certa maneira, é o conjunto das culturas tradicionais, précapitalistas ou pré
industriais que guarda em seus calendários e suas festas, os vestígios da consciência
histórica do tempo (LÖWY, 2005, p.125).

A descrição nos conduz à compreensão de outra dupla concepção de tempo: o tempo
vazio e o tempo messiânico. A literatura nos demonstra essas concepções nas narrativas que se
pautam na linearidade temporal e nas que se pautam nas reminiscências (memórias),
respectivamente. Porém, enfrentamos uma inquietação ao imaginarmos que a narrativa linear
poderia conter um tempo vazio; o que percebemos é que os sentidos expostos nas narrativas
meramente lineares são mais evidentes, ao passo que, ao trabalharmos sobre as reminiscências,
os vínculos de sentido entre os vestígios e as lembranças são, em geral, mais profundos e,
portanto, mais plenos de significados. Proust demonstra essa plenitude pelos vestígios do
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passado, rememorado a partir da madeleine com chá de tília... As memórias da infância são
acionadas a partir dos sentidos, em prol dos sentidos. Sob esse aspecto, o tempo dos relógios
não importa.
Na tese XVI, a crítica contra o historicismo continua. Benjamin sugere que se o
presente for imobilizado por um dado momento, será possível vislumbrar as energias positivas
que se encontram ocultas em momentos determinados do passado histórico. Um “salto de
tigre” em direção ao passado revolve, por assim dizer, as forças paralisadas pelo historicismo
e, tal como num curtocircuito, promovem a explosão do continuum.
Na tese XVII, Benjamin afirma que a história universal mobiliza a massa dos fatos para
preencher o tempo homogêneo e vazio, ao passo que a historiografia materialista contém um
princípio construtivo: “o materialismo histórico se acerca de um objeto histórico única e
exclusivamente quando se apresenta a ele como uma mônada [...]. Ele a arrebata para fazer
explodir uma época do decurso homogêneo da história” (BENJAMIN apud LÖWY, 2005,
p.130). As mônadas seriam, pois, “concentrados da totalidade histórica” – tempos plenos, em
oposição ao tempo vazio da teoria do progresso. E, para finalizar a exposição das teses sobre o
conceito de História que tratam diretamente da questão do tempo, vejamos as relativizações do
tempo na tese XVIII:
“Comparados com a história da vida orgânica na Terra”, diz um biólogo
contemporâneo, “os míseros 50.000 anos do Homo sapiens representam algo como
dois segundos ao fim de um dia de 24 horas. Por essa escala, toda a história da
humanidade civilizada preencheria um quinto do último segundo da última hora”. O
“agora” que como modelo do messiânico abrevia num resumo incomensurável a
história de toda a humanidade, coincide rigorosamente com o lugar ocupado no
universo pela história humana (BENJAMIN, 1994, p.231232).

Pela citação, bem como pelas teses apresentadas, podemos compreender como a
relativização do tempo é marcante na teoria benjaminiana e, em comparação, nas narrativas
literárias. O tempo como grandeza relativa nos conduz à relativização de outras construções,
como a linearidade, o fragmento, a memória, o espaço.
Enfim, o pensamento humano, bem como os conceitos advindos de todo o
conhecimento – muitos deles constituídos sobre ciclos de repetição – poderiam passar por uma
explosão de continuum, em busca de novas perspectivas. No caso deste trabalho, abordaremos
a relativização do tempo na literatura, especificamente na obra O Retrato de Dorian Gray, de
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Oscar Wilde, cujo personagemtítulo é a personificação da relativização do tempo sobre o ser
humano.
Um exemplo: dois tempos de Dorian Gray
Se podemos considerar o discurso pósmorte como acrônico, sem tempo definido, torna
se possível entender o discurso da extensão do tempo de vida além do limite humano como um
discurso maior que o temporal, ampliado pela imaginação do escritor, em prol de seu
personagem. Esse é o caso de Dorian Gray, personagem de Oscar Wilde que vive além de seu
tempo natural. Dorian, ao trocar de lugar com seu próprio retrato, adquire uma longevidade
que lhe permite vivenciar um tempo que, em condições de normalidade, não seria possível.
Não se trata, aqui, de acronia. Podemos verificar que, enquanto o personagem vive,
existe para ele um aspecto temporal mensurável. Poderíamos entender o fenômeno Dorian
Gray como uma “supercronia”, um sobretempo, um tempo que a narrativa – e a vida –
permitiriam à obra de arte, mas não ao ser humano. Nesse sentido, Dorian Gray é um
personagem duplo. Sua identidade se faz sobre um ser que possui vida e movimento, a qual se
divide com outro ser, que envelhece na imagem de um retrato. Dorian Gray mantém, pois, um
duplo temporal que acompanha ambas as facetas de seu ser.
No decorrer da vida (que reúne tempo e sobretempo), o personagem se divide entre a
música ao piano, seus relacionamentos, sua vida social  e os seus momentos de observação do
próprio retrato, quando o movimento próprio da vida urbana inglesa do século XIX cede à
paralisação do diálogo interior. O tempo, para Dorian, funciona, pois, com um duplo efeito: o
tempo cronológico, que é demarcado na obra, e o tempo psicológico, que se constitui pelos
pensamentos e sentimentos do personagem, ante o próprio retrato, cuja imagem, sempre
alterada pelos efeitos do tempo, demonstra o envelhecimento que caberia ao personagem.
Dessa forma, Dorian Gray é um personagem que se move entre a vida e a arte, na busca
de um equilíbrio, de uma estabilidade que lhe conceda repouso. Nessa busca, o personagem,
após cometer erros e crimes, voltase contra o próprio retrato:
Da mesma forma que matara o pintor, mataria agora sua obra e tudo quanto ela
significava. Mataria o passado e tornarseia livre. Mataria aquela monstruosa alma
visível e, sem suas hediondas advertências, recuperaria o sossego. Apanhou a faca e
enterroua no retrato (WILDE, 1995, p.224).
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O personagem morre, velho e cheio de rugas, enquanto a obra retoma sua beleza inicial.
Recuperada sua identidade – e unicidade – Dorian Gray reúne toda a relativização temporal
que sofreu no enredo da obra. Entre o tempo cronológico e o psicológico; entre a linearidade
do tempo, contada por números, e as reminiscências que o contato com o retrato lhe
inspiravam; entre o incômodo passado e um pseudopresente, entre o tempo vazio da
convivência em sociedade e o tempo messiânico, das reminiscências, Dorian Gray não suporta
o peso das relativizações. Sua reação foi o ataque ao retrato, que repercutiu na sua própria
morte.
Benjamin ainda não havia escrito as teses.
Considerações finais
Das concepções de tempo trabalhadas, podemos destacar a tendência a se analisar cada
concepção a partir de relativizações, que contrariam a noção de tempo linear. Contrariar a
linearidade seria uma afronta à teoria do progresso, à própria constituição do pensamento e da
sociedade moderna. Walter Benjamin, nesse sentido, dotado de conhecimento histórico e
político, elaborou as teses que, até hoje, fornecem o suporte acadêmico para pesquisas em
diversas áreas do conhecimento, particularmente nas Ciências Humanas.
Ao nos apropriarmos das teses benjaminianas para analisarmos o desenvolvimento das
narrativas literárias, percebemos uma profunda relação entre história e narrativa, entre o fato e
a trama, entre os fragmentos e vestígios da história e do enredo. Da mesma forma, fica clara
para nós a ideia de que a linearidade é um artifício, não uma realidade. Assim, toda a
desconstrução do tempo proposta por Benjamin cabe, metaforicamente, às análises literárias,
que contemplam, também, o tempo como grandeza pluridimensional.
Dessa forma, foi possível relacionar a teoria à questão do(s) tempo(s) de Dorian Gray,
que, por ser um personagem duplo, assumiu as variantes temporais descritas no decorrer do
trabalho, movendose entre os opostos de cada variante, transitando livremente entre as
condições impostas pela sociedade, no tempo linear, e as pausas no tempo corrente, ante seu
próprio retrato. Dorian Gray, a fuga da influência do tempo, foi, ironicamente, dominado por
ele.
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A construção do mito Eva Perón no conto “Esa mujer”, de Rodolfo Walsh
Letícia MALLOY*
Narrativas históricas, biografias e registros da memória oral têm contribuído para a
construção de um importante plexo de sentidos em torno da figura de Eva Perón.
Interpretações não raro orientadas pelos sentimentos de amor e de ódio atribuem àquela
personagem histórica as condições de santa, prostituta, abnegada mãe de seu povo, perspicaz
estrategista, mulher de personalidade masculina, dentre outros tantos significantes dotados das
mais variadas cargas semânticas. Rastrear e tentar definir Eva Perón, seus diversos
desdobramentos e representações discursivas parecem ser tarefas tão complexas e de resultado
incerto quanto o desafio de percorrer o espaço borgeano de uma biblioteca. Se lá, entre as
estantes imaginadas por Borges, “de qualquer hexágono, vêemse os andares inferiores e
superiores: interminavelmente” (1999, p.38), na face da polivalente personalidade argentina
também podem ser encontradas imagens múltiplas – a de María Eva, Eva, Eva Duarte, Evita,
Eva Perón etc.
Em diálogo com o contexto político argentino do século XX, a narrativa literária
também participa do processo de construção de sentidos atribuídos a Eva Perón. A título
exemplificativo, trazse à luz Antígona Vélez, texto dramático de Leopoldo Marechal encenado
pela primeira vez em 1951. Marechal apresenta em seu trabalho uma Antígona estancieira que,
ao modo da Antígona de Sófocles, caminha para o sacrifício em defesa de um valor maior que
a arbitrariedade das regras postas por um tirano. Nessa releitura da tragédia grega, não
surpreende que Antígona guarde uma nítida correspondência com Eva Perón. Enquanto
Antígona Vélez é apresentada como “la madre de sus hermanos pequeños” (1965, p.27) e por
estes se sacrifica, Eva Perón é lembrada por muitos como a protetora de seus irmãos argentinos
e como aquela que se sacrificou por seu povo.
Como observa a professora Mónica Liliana Bueno (Universidad Nacional de Mar del
Plata) na pesquisa em desenvolvimento intitulada “Experiência y mito: la figura de Eva
Perón”, a composição mítica de Evita é alimentada, em importante medida, pelos textos Mi
Mensaje e Razón de mi Vida, de autoria atribuída à própria Eva. Em ambos os trabalhos, a
primeiradama argentina faz uso de um jogo de luz e sombra no qual oscila entre a exaltação
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de seu destino e a diminuição de sua importância em face do mestre Juan Domingo Perón. Para
tanto, elabora a seguinte afirmação: “Es que – lo reconozco – yo he dejado de existir en mi
misma y es él quien vive en mi alma, dueño de todas mis palabras y de mis sentimientos, señor
absoluto de mi corazón y de mi vida” (PERÓN, 1951, p.47). Se por um lado Eva Perón põe a
si mesma em função do marido, por outro potencializa a mitificação de sua figura ao nos
possibilitar uma relação intertextual com parte da Carta de Paulo aos Gálatas. Nela, Paulo
certifica: “Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim” (BÍBLIA
SAGRADA, 2004, p.1344). Enquanto aquele discípulo teve a história marcada por uma
profunda reforma íntima – de Saulo a Paulo de Tarso –, no caso argentino podese pensar na
sugestão de uma transformação interior sofrida por Eva Duarte para tornarse Eva Perón.
Os textos de Eva Perón e trabalhos como o de Leopoldo Marechal coadunamse com a
perspectiva barthesiana de construção das mitologias. Segundo Roland Barthes, o mito é uma
composição que se dá no âmbito da linguagem (1999, p.110). Esse processo, no entanto, não
ocorre por meio de enunciações aleatórias, como pontua o autor: “el mito constituye un
sistema de comunicación, un mensaje. Esto indica que el mito no podría ser un objeto, un
concepto o una idea; se trata de un modo de significación, de una forma” (BARTHES, 1999,
p.108).
Se Eva Perón recebeu seus primeiros contornos míticos em vida, cumpre observar que o
mistério do cadáver embalsamado de Evita foi um evento determinante para a formação de
uma espécie de nimbo em torno de seu nome e de sua imagem. Desde 1952, o corpo vinha
sendo mantido no edifício da Confederação Nacional do Trabalho (CGT) e seria de lá
transferido para um mausoléu destinado à visitação pública. Em 1955, todavia, o cadáver foi
retirado do prédio da CGT mediante ordem proferida pelos líderes da denominada “Revolução
Libertadora” – golpe militar que acarretou a queda e o exílio de Juan Domingo Perón. O
sumiço do corpo, ocorrido por determinação dos militares, deu ensejo à elaboração de
narrativas orais e nutriu um duradouro imaginário acerca daquela mulher que, morta, mas
hipoteticamente não enterrada, mantinha laços com seu povo.
O tema do falecimento de Eva Perón rendeu frutos no âmbito literário, como pode ser
verificado nos textos “Ella” (1953), de Juan Carlos Onetti, “El Simulacro” (1953), de Jorge
Luis Borges, e “La señora muerta” (1963), de David Viñas. De maneiras distintas, as três
narrativas contêm indicadores da reação popular à morte de Evita. A subtração do cadáver, a
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seu turno, é a força propulsora de “Esa mujer”, texto publicado por Rodolfo Walsh em 1965 e
considerado o melhor conto argentino do século XX em uma consulta a escritores e críticos
feita pela Editorial Alfaguara em 1999.
O enredo de “Esa mujer” apresenta o encontro entre um escritor e um coronel, cujo
diálogo transcorre no apartamento do oficial, localizado no décimo andar de um edifício
portenho. Do alto, e contado apenas com o sol como testemunha, os olhos dos interlocutores
passeiam por Buenos Aires e pelo rio da Prata. Tanto a claridade do dia quanto o
distanciamento da cidade sugerem que aquele momento é propício a uma revelação.
Supostamente, o coronel espera do escritor a entrega de alguns nomes e papeis. O escritor, por
sua vez, busca informações sobre o paradeiro do corpo de uma mulher que, em momento
algum, é nomeada. O leitor percebe, no entanto, que se trata do cadáver de Eva Perón em razão
dos fatos reais mesclados por Rodolfo Walsh à narrativa ficcional.
A vastidão da cidade e do rio, observados da janela daquele apartamento, parece
harmonizarse com a imagem inicial do coronel, um homem alto e largo que bebe seu uísque
com entusiasmo (WALSH, 1986, p.10). Contudo, a mudança de perspectiva, de fora para o
interior do apartamento, altera a percepção do escritor sobre o semblante do oficial. O militar
assume um tom sério e gradualmente atormentado à medida que relata um atentado a bomba
sofrido por sua família no apartamento. Cada objeto danificado tem gravadas, em si, as marcas
de duas sortes de dor: a dor dos que não se esqueceram da mulher não nomeada – cujo corpo
teria sido furtado pelo coronel em cumprimento a ordens superiores – e a dor dos moradores
daquele ambiente. Mesmo em sua casa, o coronel coabita uma zona de impasse entre o público
e o privado. Em torno da figura do militar, orbitam aqueles que reivindicam o cadáver da
mulher e, também, a esposa e a filha, acometidas pelo trauma do atentado.
À medida que o homem fala de si, de sua família e, sobretudo, “dela” – a mulher de
nome não pronunciado –, a luz do dia se esvai. A penumbra invade o apartamento e, embora o
coronel continue a falar, sua imagem desaparece a pouco e pouco diante do interlocutor.
Durante o diálogo, o escritor menciona dois outros militares vitimados por infortúnios após
terem tido contato com o cadáver de Eva Perón. Esse ponto da conversa parece sugerir que a
figura mítica de Evita paira como uma maldição sobre aqueles que esconderam seu corpo. Tal
perspectiva coopera para nutrir o imaginário acerca do cadáver e para sacralizar “esa mujer”
após sua morte. À observação do escritor sobre os outros dois militares, o coronel reage como
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quem está ciente da dinâmica do mito: “– La fantasía popular – dice –. Vea cómo trabaja. Pero
en el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir” (WALSH, 1986, p.11). À semelhança
de Barthes, o coronel reflete sobre uma característica geral do mito, intuindo acerca de sua
elaboração por meio da linguagem e de sua alimentação por repetições e releituras.
Além de ponderar sobre características que perpassam a elaboração dos mitos, isto é,
sua construção por meio da linguagem e de um pensamento compartilhado por uma
coletividade, o coronel esboça sucinta e interessante comparação: “– La tumba de Tutankamón
– dice el coronel – Lord Carnavon. Basura” (WALSH, 1986, p.11). Como quem deseja não
crer, tampouco se arrisca a entrar no mérito da questão, a personagem alude ao evento que
ficou conhecido como a “maldição do faraó”, oriundo da crença na imprecação que recairia
sobre aqueles que violassem a tumba de Tutancâmon. A simples remissão a tal história revela
a força que possui o mito Eva Perón, chegando mesmo a ser comparado àquele de Tutancâmon
na tentativa de negar a existência de uma maldição argentina.
Mesmo diante de tamanha carga mítica, o coronel deseja apresentar sua versão dos
fatos, embora esta não seja suficiente para, de algum modo, prejudicar o processo de
mitificação e ainda que tal versão venha, possivelmente, fomentar a aura em torno de Evita. A
personagem parece esperar que, a partir de seu relato e do argumento de que tentara proteger o
cadáver, seja feita uma espécie de reparação histórica. Entretanto, à medida que o coronel
discorre sobre o dia em que encontrara o cadáver de Eva Perón, a escuridão cai sobre o
apartamento “como en un teatro” (WALSH, 1986, p.14). Em plena réplica àqueles que o
acusam, o militar não se encontra sob os holofotes. Restalhe somente um assento na plateia,
ofuscado pelo mito.
Apesar de o oficial afirmar que “en la oscuridad se piensa mejor” (WALSH,1986, p.14),
seus argumentos de defesa fragilizamse na medida de sua própria invisibilidade. O escritor
não pode enxergar o rosto do interlocutor, mas ouve, de algum ponto da sala, reflexões menos
elaboradas e mais emotivas que aquelas observadas enquanto o sol ainda brilhava: “– Tuve que
pagar la mortaja de mi bolsillo. Mil cuatrocientos pesos. Eso le demuestra, ¿eh? Eso le
demuestra”, e, um pouco adiante, “– Sí, pobre gente – el coronel lucha contra una escurridiza
cólera interior –. Yo también soy argentino” (WALSH,1986, p.15).
Ao cair da noite, apenas as cores vermelha e prateada alcançam os interlocutores, vindas
de uma placa luminosa que alterna o logotipo “CocaCola” e o comando “Beba”, como se ao
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coronel restasse somente esta alternativa. O escritor – personagem que narra o conto – observa
a luz da placa “invadiendo la noche, la ciudad, el mundo” (WALSH,1986, p.16). Podese
afirmar que sua reflexão sobre aquele produto icônico da sociedade de consumo – cuja luz
simbólica e veridicamente abarca o globo – perfilase à potencialidade do mito. Para além
daqueles intermitentes feixes de luz vermelha e prateada, o coronel encontrase à mercê da luz
irradiada por Eva Perón. Se, como afirmado anteriormente, é ela quem lhe nega os holofotes e
lhe destina um assento escuro na plateia, por outro lado é tão somente em função da existência
mítica de Eva Perón que ao oficial é dada voz e oportunidade de tentar apaziguar o passado.
Por isso, à luta da personagem, travada por meio de palavras, parece vetada qualquer
possibilidade de solução.
A reabilitação histórica a que o coronel almeja é improvável em virtude da dificuldade
do embate com Eva Perón, uma personagem histórica que, após um processo de inúmeras
composições de sentido, tornase, concomitantemente, quase descolada da História e
inerentemente atrelada a ela. Ao mesmo tempo em que se torna um mito – portanto capaz de
veicular discursos muito mais amplos que os do contexto histórico – é praticamente impossível
pensar a história argentina sem Eva Perón. Precisamente nessa característica atribuída ao mito
reside a inquietação e a crítica de Roland Barthes, para quem a figura mitológica não resulta de
uma substância, mas de uma forma:
Lejana o no, la mitología sólo puede tener fundamento histórico, pues el mito es un
habla elegida por la historia: no surge de la “naturaleza” de las cosas. Este habla es un
mensaje y, por lo tanto, no necesariamente debe ser oral; puede estar formada de
escrituras y representaciones: el discurso escrito, así como la fotografía, el cine, el
reportaje, el deporte, los espectáculos, la publicidad, todo puede servir de soporte para
el habla mítica (BARTHES, 1999, p.108).

No conto “Esa Mujer”, a escrita de Rodolfo Walsh não se dirige à solução de um
mistério. Ao contrário, traz à superfície uma discussão que atravessa literatura e eventos
históricos relacionados ao desaparecimento do corpo de Eva Perón, utilizando, para isso, uma
personagem assombrada por dúvidas e culpas até então insolúveis. Assim, observa Silvia
Adoue que Walsh “soube fazer da atividade literária um ato de reflexão sobre a história do seu
país e da própria ação militante” (2008, p.5). Seu trunfo, em “Esa Mujer”, jamais residiu em
encontrar o cadáver. O que o conto desvela, em verdade, é a desconfortável situação do
coronel – e, porque não dizer, do poder de fato do qual fazia parte –, encurralado entre o mito
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que invade o apartamento, a cidade, a noite, e um séquito que, simbolicamente, à porta do
apartamento, não está disposto a esquecer Eva Perón.
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Práticas sociais e históricas no léxico toponímico de Diamantina
Tatiana Martins MENDES*
A partir de uma pesquisa de campo realizada em Diamantina e seus distritos sobre a
toponímia, ciência que estuda os nomes de lugares e a motivação deles, este trabalho tem por
finalidade mostrar partes de um léxico que tem como elementos norteadores a cultura local, o
contexto histórico da formação humana e os aspectos geográficos da região.
No âmbito dos estudos linguísticos, cultura e sociedade projetamse a partir do
continuum das relações entre língua e comunidade, deixando transparecer, muitas vezes, traços
regionais, históricos e interculturais.
A importância do nome está na sua representatividade real, no seu vínculo à rotina, na
relevância do seu significado para o meio em que está firmado, na história que resgata valores,
ideais e ações. O nome ou signo linguístico nasce de motivações diversas e da característica
singular ao seu objeto, explana Seabra:
Em todas as partes do mundo, o homem faz uso de signos linguísticos que se
fundamentam em seu entorno vivencial, estimulados pela necessidade de nomear,
diferenciar e indicar. Utilizase, para isso, de variadas estruturas linguísticas que
combinam motivação, convenção e identificação, produtos psíquicos da história sócio
políticocultural de um povo (SEABRA, 2006, p.139).

A rede toponímica criada pelo homem configura parte da memória cultural, política,
social e econômica de uma comunidade, ainda que o topônimo, integrante dessa rede, venha a
ocorrer em outros espaços geográficos, o nome de lugar, em seu contexto físico ou humano,
depreende significado, reconhecimento e identidade do grupo que o detém.
A região de Diamantina, situada no Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais,
mantém importância histórica por sua localização estratégica durante o período de exploração
mineral dos séculos XVIII e XIX. Os topônimos, objeto desta análise, são elementos
relevantes para a realização de um estudo sociolinguístico por evidenciar traços da história
sociocultural – constituição do espaço, processos de povoamento e a cultura local –, divulgar
características do ambiente físico – vegetação, hidrografia, geomorfologia, fauna, etc. – e
colaborar para a memória do povo, pois os nomes de lugares, ao discutir a relação entre língua,
cultura e sociedade são genuínos registros de fatos pretéritos. Para Dick “o topônimo não é
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algo estranho ou alheio ao contexto históricopolítico da comunidade. Ao contrário, reflete, de
perto, a própria substância ontológica do social, onerado que está de uma profunda carga
significativa” (1990, p.48) .
Supõese que a significação do nome se dá no desdobramento das realizações humanas
em diferentes situações e no intercâmbio de saberes sociais, como podemos observar em
Biderman:
Qualquer sistema léxico é uma somatória de toda a experiência acumulada de uma
sociedade e do acervo da sua cultura através das idades. Sendo que os membros dessa
sociedade funcionam como sujeitosagentes, no processo de perpetuação e
reelaboração contínua do léxico de sua língua (2001, p.179).

Dessa forma, acreditamos que, a laboração investigativa sobre o assunto ressaltará
significativo valor antropológico e lingüístico aos nossos estudos porque, possivelmente,
entenderemos melhor o ambiente e a sua povoação. Ressaltese Duranti:
los antropólogos linguísticos ven a los sujetos de su estúdio, esto es, a los hablantes,
en primer lugar y sobre todo, como actores sociales, es decir, como miembros de
comunidades, singulares y atractivamente complejas, cada una de las cuales está
articulada como un conjunto de instituciones sociales, y a través de una red de
expectativas, creencias y valores morales no necesariamente superpuestos, pero si
entrecruzados (2000, p.21).

O referencial teóricometodológico está estruturado nos conceitos defendidos por
Dauzat (1926) e Dick (1990a, 1990b e 2004); e nas teorias sobre ambiente, elaboradas por
Sapir (1969). Sob a luz da sociolinguística, segundo o modelo laboviano, partese do presente
e voltase ao passado. Primeiramente, observaramse dados de língua falada coletados em
entrevistas orais, em seguida, consultaramse mapas antigos para coletar dados da língua
escrita e, finalmente, foram comparados presente e passado, objetivando observar casos de
variação, mudança ou retenção linguísticas. Os resultados obtidos por meio da pesquisa
mostram a predominância dos nomes de natureza antropocultural, dentre eles os nomes de
pessoas, destacandose, desse modo, a influência do homem no ambiente na geração dos
designativos. A pesquisa também revela um índice pouco significativo de casos de variação e
mudança linguísticas, mostrando que a toponímia na região é bastante conservadora.
O corpus da pesquisa foi constituído de 22 entrevistas realizadas em Diamantina,
Conselheiro Mata, Desembargador Otoni, Extração, Guinda, Inhaí, Mendanha, Planalto de
Minas, São João da Chapada, Senador Mourão, Sopa, no período de 20082009 e integrase ao
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banco de dados do Projeto Atlas Toponímico do Estado de Minas Gerais – ATEMIG, com
sede na Faculdade de Letras da UFMG.
A linguagem articulada no seu contexto de uso pode trazer, na sua variante regional,
marcas diacrônicas, sincrônicas e interculturais. É possível, na pesquisa in loco perceber e
compreender esse dinamismo porque a identidade de uma comunidade é construída pelo
sujeito, que, através do uso da linguagem, entendida aqui como patrimônio simbólico e
imaterial, realiza suas práticas e conserva seus costumes. A língua, na sua função, constitui,
pois, prática sóciocultural humana e pode refletir a idiossincrasia regional. O léxico, por sua
vez, integra o sistema lingüístico, expõe nas suas acepções, marcas do saber cultural e
depreende um repertório de unidades relevantes, essencialmente formado por nomes e
significados. Assim sendo, o nome é referência para a edificação do espaço, da identidade e da
memória. Dessa forma, acreditase que, a laboração investigativa sobre nome de lugar
ressaltará um significativo valor antropológico e lingüístico porque propiciará compreender
melhor o ambiente, seu contexto histórico e sua população.
A importância do nome está na sua representação sagrada, no seu vínculo à cultura de
um povo e na motivação que recebe do nomeador. Tijuco, primeiro nome que designou
Diamantina, é sinônimo de lama, conforme afirma Cunha (1999, p.289): “Tijuco s.m. Var.: 5
tijugo, 6 tujuco, 69 tijuco, 6 tejuco[<T tu`iuka~ VLB II. 17Lama = Igbiguũma. Tujuca.
Tujumumũna, esta he hũa muito alta em que se atola muyto como em lagoas de agoa doce.
Etc. Ib.II.18:Lamaçal como quer = Tujucuçû]”. O município mudou de nome em 1831 em
função da atividade de exploração mineral e passou a se chamar Diamantina.
Com o intento de inferir sobre o topônimo carga lexicográfica elaboramos um sugestivo
glossário, simples, breve e objetivo. Esse glossário está constituído de 384 verbetes, cada um
deles estruturados com a entrada, que é o nome do acidente, em seguida sua classificação
morfológica, sua origem e sua classificação taxionômica. Para cada acidente foi criada uma
definição, e, na sequência, é possível conhecer a que tipo de acidente esse nome corresponde:
se córrego, serra, fazenda, garimpo e, ainda em qual localidade esse nome aparece já que
englobamos Diamantina e seus distritos. Seu registro oral foi retirado das gravações
transcritas. Por último, como fechamento do verbete, os dados retirados de documentos antigos
como mapas e cartas geográficas informam as datas em que esses nomes integraram a língua.
Não constam da listagem os 23 nomes não classificados ou não encontrados nas fontes citadas:
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Calumbi, Camucamu, Coã, Cruz do Cula, Cula, Cundinho, Dacamão, Grisorte, Jequitinhonha,
Jequitinhonha Branco, Jequitinhonha Preto, Lavus, Luizcarro, Makemba, Mandirinha,
Marimbero, Marzangana, Mechera, Morro do Calumbi, Morro do Cula, Queraçá, Regralito,
Ticó.
Para este artigo selecionamos 15 verbetes para ilustrar o trabalho realizado.
ACAIACA

– Nm [Ssing] • indígena (Tupi) akaia’ka • Fitotopônimo. • Árvore da família

das terebintáceas. • Nomeia → Município de Diamantina – região do Rio Grande – lugar. • [...]
Acaiaca é o nome de uma tribo aqui. (E. 3, l. 256) // Agora essa tribo tinha uma... uma índia...
algo sobre uma índia [...] (E. 3, L. 258).
ARÁBIA

– Nf [Ssing] • português < árabe • Corotopônimo. • País localizado no sul da

Ásia, entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. • Nomeia → Distrito de São João da Chapada –
córrego, rio e serra. • [...] do Jão Borco, e tem o Corgo da Arábia... e tem o Corgo do Burro
que eu te informei que acharam o burro morto [...]. (E. 10, L. 284).
ARAÇUAÍ

– Nm [Ssing] • indígena ara+açoi+y • Hidrotopônimo. • Possível expressão

criada por índios para indicar a presença de araras grandes no rio. • Nomeia → Distrito de
Senador Mourão – rio, lugar e cidade. • Meu pai chegô a ir em Araçuaí de tropa, de cavalo, cê
cunhece? É aí pra baxo. (E. 19, L. 365). • Registro escrito: Arasuahy (1734), Arassuadi,
Arassuaý grande e pequeno (1734/5), Araçuaí, Arasuai (1788), Arassuahi (1820), Arassuahy
grande (1821).
BAMBÁ – Nm [Ssing] • português < africano (do quimbundo mbamba) • Fitotopônimo.
• Erva espinhosa conforme Balbach1 ([s.d.], p.110) de folhas verdeamareladas e fruto aderente
ao cálice, pálido e marcado com traços verdeescuros, quando maduro é amarelo ou vermelho.
Contém uma massa branca [...] muito doce, usada para tirar manchas da pele e na urticária. •
Nomeia → Distrito de Sopa – córrego. • [...] e o outro chamado Bambá [...] não sei o que
significa... prá nós aqui tem uma flor, uma árvore que dá folhas verde e flor branca ês fala
que chama Bambá, mas isso a gente num tem, como é que a gente diz, cientificamente [...]. (E.
9, L. 267).
BIRIBIRI – Nm [Ssing] • indígena (tupi) biribiri • Dimensiotopônimo • Dimensão
formada entre montanhas com aparência semelhante ao de um buraco fundo. • Nomeia →
1 BALBACH, A. As plantas curam. Itaquaquecetuba: EDEL, [s/d].
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Município de Diamantina – lugar, rio, serra. • [...] Biribiri [...] Por que esse nome? Não sei [,]
Biribiri? Não sei [,] você sabe que nunca me interessei por isso? Biribiri porque Biribiri [...].
(E. 3, L. 77). • Registro escrito: Biriri (1770), Barra do Bribiri (1776, 1784), Rio Berberi
(1787). • Registro oral: Biribiri ~ Bibiri ~ Bribiri ~ Brimbiri.
CAETÉMIRIM – NCm [Ssing+ADJsing] • indígena (tupi) kaae’te + mi’rĩ

•

Fitotopônimo. • Designação comum de diversas ervas nativas do Brasil. • Nomeia → Distrito
de Inhaí – Córrego, rio. • [...] os rios que nós temos aqui próximo é o rio CaetéMirim, que
ocês passaro por ele, acho que ele tá nesse povoado, no segundo povoado que cês passaro. (E.
21, L. 58). • Registro escrito: Caetté Merim (1731), CayteMerim (1734/5), Caetemerim
(1770) Sumidouro do Rio Caeté Merim (1776), Caete Meri (1778), Caeté Merim (1784),
Caythemerim, Caithemeri, Cartemeri (1787) Ponte de, Cabeceiras de Cartemeri (1787),
Caetémerim (1804), Caite mirim (1800), Caeté Merim (1820), Caetemirim (1855), Caeté
Mirim (1862). • Registro oral: CaetéMerim, CateMerim.
CAPIMPUBA – Nm [Ssing] • indígena (tupi) ka’pii + puųa • Fitotopônimo •. Espécie de
mato • Nomeia → Distrito de Senador Mourão – Córrego. • [...] num sei, lá ês pusero esse
nome Capimpubo nasce uma aguinha ali, vai desceno, vai cresceno, lá em baxo cai o’tro
corgo nele, cai o Corgo Lavrinha, cai o Corgo da Boa Vista, cai... nele cai... o corgo
Lavrinha, cai o Capimpub’cai o Corgo do Canavial, cai nesse lugá, que eu num tô sabeno o
nome dele aqui, lá em baxo ele junta ês da o nome de Reberão e em baxo dá o nome de São
Domingo [...] (E. 19, L. 599).
CATA DO TELEÇO – NCf [Ssing+{Prep+Asing+Ssing}] • português < latim + Grego. •
Sociotopônimo • Lavra, garimpo, lugar de extração mineral (cristais, diamantes ou ouro). •
Nomeia → Distrito de Conselheiro Mata – garimpo. • Ele tinha uma (cata) de cristal aí em
1945 trabaiano sozim, lá num tinha muié, num tinha fi, num tinha familha, era istrangero,
trabaiano (?) ficô morano e chama Cata do Teleço depois el´foi pra Sopa, garimpá lá [...]. (E.
15, L. 76).
DESEMBARGADOR OTONI – NCm [Qv+Ssing] • português < latim • Axiotopônimo •
Juiz do Tribunal de Justiça ou Apelação cujo sobrenome é Otoni. • Nomeia → Distrito de
Desembargador Otoni – Distrito, lugar. • [...] Desimbargadô Otoni. [...] é por causa do/do... é
que agora num sei! Com certeza el´fez alguma coisa pra aqui, né? (E. 18, L. 328329).
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DIAMANTINA – Nf [Ssing] • português < latim + sufixo ina • Litotopônimo • Nome
derivado da forma latina Diamante, significa, segundo Guérios (1981, 103) indomável, duro. •
Nomeia → Distrito de Senador Mourão – Município, lugar. • [...] tropero era aquele que
comprava rapadura, feijão, toicinho, ele levava pra Diamantina, né? Diamantina que era
chefe disso aí tudo, ele levava pra lá, né? (E. 19, L. 357).
GUINÉ – Nm [Ssing] • português < africano guiné • Corotopônimo • Nome que designa
países da África (Guiné Conacri, Guiné Bissau e Guiné Equatorial) • Nomeia → Distrito de
São João da Chapada – lugar. • [...] Guiné é aqui. [...]. (E. 10, L. 329).
MANDAPUÇÁ – Nm [Ssing] • indígena (tupi) manapuçá < mandupussá • Fitotopônimo •
Árvore. • Nomeia → Distrito de Conselheiro Mata – lugar. • [...] Mandapuxá é uma arve que
dá fruta no campo, né? [...] (E. 15, L. 355). • Registro oral: Mandapuxá.
MOÇORONGO – Nm [Ssing] • português < africano (banto) muçurunga • Zootopônimo
• Mosquito. • Nomeia → Distrito de Sopa – serra. • [...] tinha um tipo de mosquito que eles
pusero o nome de Moçorongo agora num sei deve ser africano, de origem africana [...] (E. 9,
L. 539). • Registro oral: Maçorongo, muçurungo.
OURO – Nm [Ssing] • português < latim • Litotopônimo • Metal precioso de cor
amarela, maleável, pesado e dúctil. • Nomeia → Município de Diamantina – córrego. • [...] na
tal de Begônia, onde passa muitos desses rios [,] ingraçado[,] tem um que chama Córrego do
Ouro lá na Begônia [...]. (E. 1, L. 65). • Registro escrito: C. do Ouro. (1729), Ouro (1770),
Ribeiraõ do Ouro (1778), Ouro (1787).
TIJUCO – Nm [Ssing] • Indígena (tupi) Tu´įuka • Litotopônimo • Barro de cor escura,
lameiro, atoleiro. • Nomeia → Município de Diamantina – rio, córrego, lugar.• [...] no livro
que eu li falava que é os é... Bandeirantes, né? Que os Bandeirante vieram e desceram lá e
quando eles tava lá mexeno lá nessa lama preta que era cheia de ouro, aí foi dado o nome de
Tijuco, antes não foi o Arraial não, foi Tijuco porque dava muito ouro, um negócio assim [...].
(E. 1, L. 82). • Registro escrito: Tijuco (1729, 1731), Rio, Lugar Tojuco (1734/5), Tejuco
(1778, 1784, 1787, 1788), Tejuco (1800), Tijuco (1804), Tejuco (1820) Arraial Freguesia e
Destacamento Tejuco (1821).
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A interpretação linguística do signo toponímico poderá auxiliar a observação de
aspectos constitutivos de um léxico de uma comunidade em uma determinada época quando,
os nomes dados a acidentes geográficos, físicos e humanos, remetem a fatos oriundos de sua
rotina. Por exemplo, as diversas etimologias, aqui observadas, indígena, africana, portuguesa e
árabe, podem revelar as influências deixadas por povos diferentes que em algum momento da
história habitaram a região. Entretanto, a nossa pesquisa nessa área está no início, isso significa
que temos uma grande tarefa pela frente, pois cremos que um estudo mais aprofundado do
léxico e da toponímia nessa parte do território mineiro pode, no futuro, proporcionarnos uma
colheita incomparavelmente mais rica. Por fim, julgamos que os topônimos aqui arrolados e
analisados corroboraram para o entendimento da trajetória da unidade significativa na sua
construção e estabilidade na rede onomástica de Diamantina.
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Transculturação e memória num conto de García Márquez
Fernanda Valim Côrtes MIGUEL*
Esta breve fala parte de uma leitura particular do conto “A última viagem do navio
fantasma”, conto que integra o livro A incrível e triste história da Cândida Eréndira e sua avó
desalmada, publicado por Gabriel García Márquez na década de setenta e classificado como
obra representativa do que foi denominado “realismo fantástico” ou “realismo maravilhoso” da
literatura latinoamericana do século XX. Ela se aproxima da tentativa de identificar possíveis
elementos performáticos indicativos de rastros de horror, os quais nos conduziriam ainda a
certas filiações históricas e ficcionais. É fato que a incerteza entre o sonho e a realidade – por
parte do protagonista do texto –, a presença de uma espécie de pesadelo sombrio e vingativo,
ainda que libertador, e que apontaria para uma profecia futura e terrível, nos convida à vertente
do maravilhoso muito mais que à vertente realista. Mas seria possível, ou ainda, desejável,
dissociálas? Mantolvani (2010) aponta para a aproximação do conto à história da Colômbia,
no conflito da Guerra dos Mil Dias, quando o Departamento do Panamá organizou a luta por
sua independência e cujo levante separatista, promovido pelos Estados Unidos, impossibilitou
qualquer tentativa de reação por parte das comunidades locais. As cicatrizes da nacionalidade
ferida nesta separação violenta estariam abertas até hoje. É pensando na articulação dessas
vertentes – a do maravilhoso e a realista – que a narrativa do conto surge como espécie de
lenda local sobre piratas e bucaneiros da região das ilhas do Caribe, em que os navios
afundados próximos aos portos das Caraíbas tornavamse fantasmas e retornariam para
assombrar, saquear e matar a todos que por ali estivessem. Esta insólita embarcação teria a
força descomunal capaz de promover a separação/racha de um país em função de interesses
evidenciados pelo terrível “bafo de tubarões” inalado e percebido por nosso protagonista?
Mantolvani propõe uma leitura interessante a partir da ótica das “misteriosas forças invasoras”,
associando a emersão do naviofantasma ao processo de ascensão de um sistema que surge em
meio à tradicional forma de vida local daquele povoado que exibia “a miséria das casas” e
abarcava “um antigo porto negreiro”. O navio, “Mãe, maior do que qualquer outra coisa
grande no mundo [...] trezentas mil toneladas cheirando a tubarão” (MÁRQUEZ, 1972, p.75),
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seria a alegoria do poder das ideologias dominantes e de seu consequente processo de
devastação sobre os espaços colonizados.
O modo como o autor inicia a narrativa do conto é no mínimo curiosa: “Agora vão ver
quem sou eu”. Essa frase de abertura cria uma primeira sensação no leitor de que a narração
em questão será conduzida pela própria voz do personagem protagonista. Mas a ruptura de
expectativa vem logo em seguida, quando descobrimos que a tal frase é, na verdade, uma fala
do próprio personagem repetida a si mesmo, num determinado momento que já não parece ser
o da infância, mas o do tempo presente. As vozes narrativas confundemse propositalmente em
certos momentos do conto, fato que contribui para a criação de um clima de instabilidade,
tensão, ruptura e fragmentação. As reminiscências do personagem ganham forte teor
testemunhal anunciando uma espécie de multiculturalismo também perceptível através da
forma plural de se narrar.
A narrativa centralizase, então, nas recordações de infância do menino, agora crescido,
recordações tão intermitentes quanto a própria aparição do enorme navio nas proximidades do
povoado, sempre na mesma noite de todo o mês de março dos anos que se seguiam. Mas,
assim como das outras vezes, o transatlântico fantástico não foi visto por mais ninguém além
dele próprio até voltar a perder o oriente e se destruir no desastre anual. Seria um sonho a
imagem daquele navio inverossímil? Seguiuse disso a memória da surra, a baba de raiva e a
contextualização da enunciação da primeira frase, antes enigmática: “agora vão ver quem sou
eu”.
Um ano com a mesma ideia fixa rememorada, na espera da próxima aparição do
transatlântico descomunal. Era chegada a sua grande hora. Nosso personagem seguiu remando
em direção à entrada da baía, absolutamente possuído por sua aventura. Até “a respiração da
água ficava difícil” quando, subitamente, o transatlântico apareceu “com todo o seu
inconcebível tamanho, mãe, maior que qualquer outra coisa grande do mundo e mais escuro
que qualquer outra coisa escura da terra ou da água”. Seriam as memórias de seu passado,
naquela “geléia humana do Caribe”, tão perturbadoras e pavorosas quanto a própria imagem
daquele precipício de aço, desumano e sem alma? Seria o navio fantasma a própria memória
encarnada da infância, em seu oscilante movimento de aparecer e desaparecer? Ou talvez o
navio pudesse ser também a personificação perfeita do próprio personagem (de nós mesmos?),
amaldiçoado, fadado a navegar eternamente, sem destino, pelas águas profundas dos oceanos
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intermináveis, sem porto de chegada, levando consigo seu silêncio e seu tempo parado? Qual
seria o mistério da existência do imenso navio?
Por mais uma vez os sentidos se confundem, fantasia e realidade, sonho e vigília: teria
sido sempre imaginação a imagem do navio? A dúvida da personagem se desfaz com a rapidez
da passagem de um facho verde do farol que ressuscita o transatlântico com suas bússolas
desorientadas. O navio, à deriva, buscava o caminho do canal invisível e o transtorno das bóias
ressoou como revelação desagradável da última chave do encantamento.
Nosso personagem finalmente assume os mastros imaginários do obediente, e agora
vivo, transatlântico, que parte do canal invisível rumo às luzes do povoado adormecido. O
navio passa agora a ter um curso preciso e decisivo. O personagem grita em meio à comoção:
“aí está ele, cornos, um segundo antes que o tremendo casco de aço esquartejasse a terra”
(MÁRQUEZ, 1972, p.77). Sua revolta, sua exclusão e realização da tão esperada vingança
contra o antigo povoado transforma a madrugada sombria num meiodia radiante. O enorme
transatlântico tinha um nome gravado em letras de ferro – Halalcsillag – e gotejava “as águas
antigas e lânguidas dos mares da morte”. De fato, Halalcsillag, o nome inscrito no navio que
emerge ao final do conto, é, de acordo com Mantolvani (2010), uma palavra húngara traduzida
em português pela expressão “Estrela da morte”. Haveria melhor simbologia para a violência e
a miséria sofrida por um povo do que uma estrela da morte emergindo nos mares da morte?
Não seriam sempre violentas as lutas travadas pelos povos em nome de sua independência? A
dor e os massacres, para além da possível independência de uma nação, poderiam apontar para
certa morte identitária até uma possível transculturação? Teria nosso protagonista sucumbido
às forças poderosas de um sistema perverso ou, ao contrário, seria tudo aquilo um sonho
idealizado a partir das reminiscências de um indivíduo excluído e marginalizado por aquelas
mesmas forças ocultas, e que precisava/desejava agora assumir os mastros do poder? As
possíveis alusões do conto ao movimento separatista do Panamá e à sucessão de conflitos
ocorridos na Colômbia e no espaço histórico e geográfico do Caribe nos conduzem à discussão
dos contextos de formação dos Estados Nacionais no mundo moderno. A constituição de uma
nação partiria de uma violência fundante, tão bem simbolizada no conto de Márquez, através
da miséria e do aniquilamento fatal promovido pelo navio fantasma. O conceito de nação e as
disputas pela sua constituição efetiva mobilizariam memórias e tradições, assim como as
reminiscências sombrias, da dor, da feiúra e da morte, por parte de nosso protagonista,
Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

254

sinalizando também o imprescindível e necessário papel do esquecimento, para que seja
possível seguir adiante, em busca de novas rotas.
O Navio Fantasma recria uma história local, instaurando tensões na ordem do real e
irreal, natural e maravilhoso, vivido e imaginário, e parece não haver estranheza por parte dos
personagens diante da insólita e sombria embarcação que emerge dos mares da morte e
esquarteja a terra. O modo como Márquez parece tocar no particular de parte da história latino
americana, da separação e luta pela independência do Panamá, as relações de poder entre
colônias e metrópoles e a mistura cultural e étnica daquela “geléia humana” que habitava a
região da Caraíba, pareceme uma maneira possível e real de se chegar a uma certa
universalidade. Laclau (1996) propõe justamente resignificar a relação entre particular e
universal, pois a particularidade só seria inteligível no horizonte do universal, da ordem do
incompleto e do que está em processo constante. Assim, nesse movimento paradoxal, o local
ativaria um discurso identitário, muitas vezes de reprodução das lógicas e ideologias
dominantes, mas seria possível um movimento inverso, de deslocamento a partir dos saberes
globais. As crises e tensões permanentes evidenciadas pelo mundo póscolonial nos incentiva a
refletir sobre as contribuições dos estudos culturais como projeto aberto ao desconhecido:
tensão reinante entre a recusa de se fechar o campo e a determinação de se definir posições em
defesa de certos interesses, como propôs Stuart Hall (2003, p.189), alimentando a ideia da
teoria como intervenção nas práticas culturais e contemplando questões de ética e poder. Ainda
segundo o autor, essa tensão permanente apontaria para a natureza constitutiva e política da
própria representação, das suas complexidades, dos efeitos de linguagem e da textualidade
como local de vida e morte (HALL, 2003, p.201).
Penso que a forma menos interessante de se referir às práticas é quando são utilizadas
para denominar maneiras individuais de atuação, como, por exemplo, as formas de falar, de
andar, de ler etc. Quando são vistas como hábitos adquiridos individualmente, ao invés de
serem pensadas na sua natureza cultural e social (SANTOS, 2004 apud MIGUEL, 2009). Não
restam dúvidas de que o processo histórico, as relações de poder, de estruturas e as instituições
sociais estabelecem um papel fundamental neste outro modo de se pensar a ideia de “prática
social”. Não existiria, portanto, uma noção geral de prática social, pois este conceito vem
sendo utilizado por diferentes perspectivas teóricas e filosóficas, dos wittgensteinianos aos
fenomenologistas
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(HEEDEGART et al., 1996 apud MIGUEL, 2009, p.115). A transformação histórica do
conceito de prática social até a consolidação de uma “teoria da prática social” originouse
mesmo do conceito de praxis proposto por Marx, juntamente com elementos do pensamento
de Bourdieu, Giddens, Lyotard. Essas concepções partilhavam o traço comum da “ideia de que
as práticas são o local [site] onde a compreensão é estruturada e a inteligibilidade articulada”
(SCHATZKI, 1996 apud MIGUEL, 2009, p.12). É justamente a partir de uma concepção de
cultura compreendida como sistema simbólico, que promoveria jogos simbólicodiscursivos,
que gostaria de discutir o conceito de transculturação, proposto por Ángel Rama a partir de
Fernando Ortiz, e discutido por outros autores, e que, como imagino, dialoga com certas
tendências dos estudos culturais. Argumento aqui em favor de um conceito de transculturação
que aponte para o transitar entre significantes em diferentes contextos culturais e atividades
humanas.
Há um interesse em se relacionar o conceito de transculturação como modo de pensar a
cultura e os processos de interação cultural que permitem uma fluidez de relações. O conceito
trazido por Rama propõe uma forma interessante de se expressar “as diferentes fases do
processo transitivo de uma cultura para outra” (2001, p. 216), indicando as possíveis perdas ou
desligamentos em relação à cultura precedente – desaculturação – e a criação de novos
fenômenos culturais, o que poderia ser denominado de neoculturação. Assim, o processo de
transculturação implicaria na rearticulação da estrutura cultural própria de um grupo ou
comunidade (regional), configurando novas focalizações dentro de sua herança. De acordo
com Mabel Moraña, a noção de transculturação, assim como as de hibridez, sincretismo,
heterogeneidade, propõe dar conta das dinâmicas globais de um continente que deve a sua
condição neocolonial não apenas às tragédias de sua história como também a suas marcas de
especificidade sóciocultural (1997, p.137).
O conceito de transculturação surge na obra de Rama em meados dos anos 1970, diante
dos desafios interpretativos de se pensar as narrativas regionalistas, dentre elas a do próprio
García Márquez, que de certa maneira colocaram em crise tanto os modelos de imitação do
realismo crítico quanto a opção fantástica do pósmodernismo. Rama explorou as relações
entre universalidade e identidade nacional, as possíveis distâncias e mediações que permitem
aos autores latinoamericanos elaborarem e promoverem seus conteúdos e reflexões, partindo
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de uma teorização sobre esse fenômeno de transferência ou transitividade cultural (MORAÑA,
1997, p.138).
É particularmente interessante o modo como o desenvolvimento da formulação de
Rama, pensando a questão da literatura, parece ir além da textualidade narrativa, pois a
literatura passa a ser compreendida como discurso e prática cultural, como resposta crítico
simbólica e projeto ideológico frente à aceleração modernizadora. A obra dos
transculturadores, na visão de Rama, criaria as pontes indispensáveis para se resgatar as
culturas regionais (RAMA, 1989, p.207) e serviria de ponte para se criar vínculos entre elas.
Como apontou Silvia Spitta, segundo a teoria da transculturação, toda cultura vital
implica múltiplas transculturações, em especial na América Latina, devido ao choque e à
heterogeneidade cultural a partir da Conquista. A postura do transculturador, portanto, seria
uma postura marcadamente ativa, histórica, criadora e visionária, de mediação entre as
possíveis heterogeneidades latinoamericanas. A transculturação recupera o passado, as
diferentes histórias das nações, chega ao futuro através da recuperação das memórias dos
povos, seus ritos, mitos e histórias (SPITTA, 1997, p.174). Assim, o projeto do transculturador
seria então o de conjugar duas culturas e dois tempos históricos, presente e passado, tendo em
vista a questão da seletividade da memória ou desmemoria, pois o que se recorda, a partir de
quais perspectivas, e por quais grupos e comunidades, é de fundamental consequência.
Alberto Moreiras (2001), reflete sobre como pensar a redenção do subalterno fora de
uma política da diferença. Para isso, parte da premissa da supressão de certos binarismos
constituídos e da problematização dos conceitos de transculturação, heterogeneidade e
hibridismo. O autor discute o conceito de transculturação como conceito central de uma
ideologia da integração social (MOREIRAS, 2001, p.313). Em seguida, nos apresenta a noção
de heterogeneidade, desenvolvida por Antonio Cornejo Polar, na década de 1970, e que surge
como um conceito antagônico e suplementar ao de transculturação, o qual acabou sendo
apropriado pelo Estado Nacional popular. A noção de hibridismo, surgida no final da década
de 1980, no trabalho de Néstor García Canclini, serviria como espécie de “âncora
epistemológica para uma política cultural” que se ajustaria a uma série de fenômenos
derivados das formações de Estado neoliberais. Apresentandonos esses desdobramentos
conceituais, Moreiras acaba revelandonos seus limites e suas potencialidades e propõe a
criação de um contraconceito corretivo também à noção de hibridismo: quanto mais ela
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flexiona as diferenças, mais elimina as contradições e, na medida que as diferenças se
mesclam, os conflitos perdem força, são minimizados. De alguma maneira, pareceme que, a
partir dessa noção, perdese de vista a luta das classes sociais. A partir da apresentação e
discussão dos conceitos, Moreiras propõe a ideia do que denominou de “subalternismo
relacional”, apontando para uma visão dialógica das construções identitárias e as relações
assimétricas de poder: hegemonia e subalternidade deixam de ser encaradas como um par
opositivo.
A última viagem do navio fantasma se aproxima, nesse sentido, da história da América
Latina como uma história de um trauma. Nosso protagonista – assim como na epígrafe de
Lucrecio, em “El sonámbulo” –, “duerme aunque parece disperto; está a dos pasos de la
muerte, aunque parece vivir y ver” (apud SPITTA, 1997, p.182). A catástrofe de recordações
de nosso personagem, seu estado quase que também “sonâmbulo”, cria o limiar tênue entre a
vida e a morte, entre o que está acordado e o que está dormindo, faz com que os vivos daquela
“geléia do Caribe” se diferenciem muito pouco dos mortos sucumbidos na imensa tumba
daqueles mares da morte. Os personagens que não recordam o passado vivem o presente com
os “olhos mortos”, afirmou Garro, em “La culpa es de los Tlaxcaltecas” (apud Spitta, 1997,
p.182). E, nesse sentido, parece ter sido possível – a Márquez, ao nosso protagonista e a nós
próprios, enquanto leitores do conto –, a partir da narração de uma espécie de trauma
individual e coletivo, uma reconstituição a partir do caos e da fragmentação. O testemunho
ficcional do autor, através de sua personagem, com suas dores e traumas, (re)cria mais uma
versão possível para este episódio da história latinoamericana e faz do conto uma narrativa
transculturadora, nos fazendo lembrar, não nos deixando esquecer de sua história. Se é
possível imaginar uma espécie de “cura” para o trauma de nosso protagonista, ao final do
conto, talvez seja porque a narrativa tenha completado sua viagem. Mas o navio fantasma,
transatlântico descomunal, continuará a (re)surgir das profundas águas antigas e lânguidas dos
mares da morte, reverberando seus ecos dissonantes e rastros de memórias de horror que
precisam ser lembrados para tornarem a ser esquecidos.
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A escrita peregrina: Etheria e sua Peregrinatio ad Loca Sancta (sec. IV)
Henrique Martins de MORAIS*
O presente texto foi fruto de reflexões e leituras que eu tive a oportunidade de realizar
quando cursei a disciplina Filologia Românica – Formação das Línguas Românicas, com a
professora Viviane Cunha no primeiro semestre de 2011.
Dentro da filologia a obra escrita por Aetheria é considerada uma referência riquíssima
sobre aquilo que se denomina de “latim vulgar”. Não é minha intenção entrar em detalhes
sobre o próprio termo “latim vulgar” que por si só já carrega controvérsias e contradições
desde que foi cunhado em Roma sob o nome de sermo vulgaris. Tratase aqui de explicar o
percurso pelo qual eu cheguei até essa obra, após ter me detido em outras do mesmo período
como o Appendix Probi, o qual denuncia de forma agressiva e enciclopédica a interferência da
linguagem falada sobre a escrita. Mas Aetheria vai num caminho oposto ao de Probius, em sua
boa fé cristã e espontaneidade de viajante ela deixa entrever marcas de uma língua que não é
mais a de Cícero, uma língua que guarda algumas semelhanças com as línguas que virão, como
o próprio português.
O texto foi publicado pela primeira vez em 1887 por Gamurrini que o havia descoberto
em um pergaminho do século XI na biblioteca da sociedade Fraternitá dei Laici, em Arezzo.
Ele foi publicado juntamente com textos de Santo Hilário e a nossa peregrina era então
chamada de Silvia Aquitana1. Ainda sobre o nome da narradora essa questão foi finalmente
desvendada em 1903 por Dom M. Férotin que encontrou um manuscrito, uma carta escrita por
Valério, monge hispânico do século VII que viveu na Galícia. Ele exalta o exemplo de fé e
piedade dado por uma mulher, Etheria, que apesar da fragilidade típica do seu sexo não se
deixou impedir e empreendeu uma viagem pelos locais santos, dando o seu testemunho de
amor a Deus. Nesse manuscrito ocorrem as formas Aetheria, Etheria, Heteria, Egeria,
Eitheria, Echeria. As formas mais usadas por filólogos seriam Aetheria, que deriva do latim
aethereus, ou seja, “celeste”. Ou ainda Egeria, que era o nome de uma ninfa, descrita nas obras
de Virgílio.
* Graduado em História pela UFMG. Contato: alaenoctis@yahoo.com.br.
1 Sobre o nome Silvia Aquitana, isso é derivado das especulações feitas por Gamurrini que associou a autora do
Peregrinatio com Silvia ou Silvania, irmã de Flávio Rufino da Aquitânia, gaulês contemporâneo de Teodósio Magno, a
qual empreendeu uma peregrinação à Terra Santa em fins do século IV. Hoje está hipótese foi inteiramente abandonada
e se crê que a autora é mesmo Aetheria (ou Egeria), religiosa oriunda da Galícia (VALLE, 2008, p.32).
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Sobre a pátria da autora há três hipóteses: 1) a Galia Narbonensis, onde se localiza o
mosteiro de Etéria, próximo a Marselha; 2) o noroeste da Hispania; e 3) a Galícia. O mais
aceito é que ela seja de fato proveniente da Galícia, pois em um trecho da carta de Valério ele
diz que ela veio da praia mais ocidental do império até o longínquo oriente. Ele dá também
descrições geográficas sobre o mar bravio enfrentado pela beata que nos leva a crer se tratar
mesmo da Galícia.
A obra de Etheria se divide em dois livros, um onde ela descreve a viagem
propriamente dita e outro onde ela descreve a liturgia de Jerusalém, com seus ofícios e
cânticos. Nesse trabalho eu optei por utilizar somente o primeiro livro que se insere dentro de
um quadro maior que podemos chamar de uma literatura de peregrinação, que será muito
frutífera na Idade Média e que tem no Peregrinatio ad Loca Sancta uma de suas obras
fundadoras.
O primeiro livro da obra se divide em quatro partes principais: a peregrinação ao monte
Sinai e a volta a Jerusalém, a subida ao monte Nebo (Nabau), a visita ao túmulo de Jó e,
finalmente, a peregrinação à Síria e Mesopotâmia tendo por fim o seu retorno a
Constantinopla, de onde a peregrinação havia começado.
A obra já começa descrevendo a subida da protagonista rumo ao topo do monte Sinai,
com uma frase inconclusa ostendebantur iuxta scripturas (como demonstram as escrituras),
capítulo I parágrafo 1, o que indica que os pergaminhos que descreviam o início de sua viagem
se perderam. A peregrina não caminha sozinha, ela se faz acompanhar de toda uma comitiva,
que incluí vários monges que habitam a Palestina ou o Egito, portanto conhecedores das
cercanias e dos locais sagrados. Todo o seu percurso tem a Bíblia como mapa, ela parte em
viagem para visitar, contemplar e orar nos locais que foram habitados por personagens do
Antigo Testamento.
Seu desejo de comunhão espiritual com o Divino é tão grande que, ao escalar o Sinai,
ela o descreve quase que como uma parede vertical, porém ela mal sente o esforço, pois era
movida pela vontade de Deus. Como é de costume durante toda a peregrinação, sempre que ela
chega a um local habitado por uma personagem bíblica, a caravana para, eles celebram uma
missa e lêem a passagem correspondente das escrituras que descreve a personagem e o local.
No Sinai não foi diferente, havia, além disso, uma igreja construída no próprio monte, com um
capelão que celebrou a missa. Aliás, ao longo de todo o livro podemos perceber a presença de
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igrejas e monges nos locais santos, bem como uma liturgia específica de cada lugar da
trajetória, o que indica que era costume da parte oriental do império os clérigos, monges em
especial, se retirarem para os locais santos e viverem da natureza ali presente. Percebemos
também que Aetheria não foi a única peregrina, a existência de uma liturgia a ser celebrada em
cada local, como a leitura das passagens da vida de Moisés no Sinai, bem como as eulogiae2,
frutas silvestres colhidas em locais santos que eram oferecidas a peregrinos ilustres,
demostram que o costume de peregrinar já era presente naquele período do Império Romano.
Em várias passagens ela se refere aos seus leitores como dominae venerabiles sorores,
passagem essa que levantou várias hipóteses sobre a natureza do relato bem como da
identidade da própria escritora. O termo domina pode ser traduzido como um pronome de
tratamento, uma forma respeitosa, tal qual “senhora” e português, com a diferença que domina,
tal qual dominus, provêm de domus, que é a habitação da aristocracia romana, em oposição a
“casa” cuja tradução seria “choupana” que era a habitação dos plebeus romanos e assim passou
para o português. Portanto, podemos traduzir a primeira parte por “veneráveis senhoras” ou
“veneráveis damas”. O termo mais enigmático seria o sorores cuja significado mais próximo
em português seria de “irmãs” (lembrese do francês soer). Baseado nessa associação, de soror
com irmã, se supôs que a própria Aetheria seria uma freira ou monja. Portanto, ao escrever
para suas leitoras elas as designaria por “irmãs”, como é o tratamento costumeiro para freiras.
Rosalvo do Valle, que escreveu uma tese em 1975 sobre a Peregrinatio, corrobora com essa
hipótese, de Aetheria ter sido uma moja que escreve para as suas irmãs em um convento.
Do monte Sinai ela passa a fazer o mesmo caminho que fizeram os hebreus rumo ao
Mar Vermelho, chegando a uma cidade chamada Arábia, ainda no Egito romano. Sabemos que
o domínio romano ali se mantêm, pois ela descreve a presença de soldados e fortes pelos quais
eles passam “Nam castrum est ibi nunc habens praepositum cum milite, qui ibi nunc praesidet
pro disciplina Romana, (Porém há ali um forte tendo um prior com uma milícia, que se
mantêm segundo a disciplina romana)” (VII. 4). Ainda sobre os romanos da região, podemos
ver que todas as cidades têm nomes gregos, que são citados em grego no original, bem como
em conversas entre Aetheria e os bispos locais. Os bispos freqüentemente mencionam o nome

2 Mais detalhes sobre as eulogiae: This word is still used in the Eastern Church for food which has been blessed by a
priest, e. g. the first fruits from an orchard or a vineyard, viands on a table after "grace" has been pronounced over them,
etc. (Cf. Gen. xxxiii. 11, etc. McCLURE; FELTOE, 1919).
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dos locais e das personagens em grego (língua deles) e latim (lingua dela), demonstrando que a
cisão lingüística do império era de fato real, sendo os romanos do oriente de fala grega.
In hodie hic hortus aliter non appellatur Graeco sermone nisi khpou tou agiou Iohanni,
id est quod vos dicitis Latine hortus sancti Iohannis (Hoje este jardim diferentemente é
chamado em língua grega khpou tou agiou Iohanni, isso é o que vós dizeis em latim o
jardim de São João) (XIV. 3).

Ainda nessa passagem temos mais um indicativo da possível origem nobre da narradora,
já que durante todo o seu percurso pelo Egito ela era escoltada por tropas romanas.
Nos autem inde iam remisimus milites, qui nobis pro disciplina Romana auxilia
praebuerant, quandiu per loca suspecta ambulaveramus (Nós também dispensamos os
soldados a partir daquele ponto, que nos proveram auxílio segundo a disciplina
romana, quando andávamos por locais suspeitos) (IX. 3).

Sobre o latim usado na obra, como foi mencionado anteriormente, o livro é tido como
uma grande referência no estudo do chamado latim vulgar, chamado pelos próprios romanos
de sermo vulgaris, sermo rusticus e outras variedades do latim que primam pela oralidade.
Porém é ainda injusto aplicar de forma plena o termo latim vulgar para classificar a obra de
Aetheria pois, da mesma forma que se entrevê aquilo que deriva da oralidade podese ainda
ver formas eruditas, que denotam que a escritora era alguém de cultura sendo o seu latim
carregado de formas arcaizantes que haviam a muito se perdido na linguagem falada da época.
O mais correto seria dizer que o latim de Aetheria é um latim escolar e polido, onde às vezes
se deixa revelar formas de oralidade que nos auxiliam a compreender o chamado latim vulgar.
Rosalvo do Valle propõe que se distingam três formas de latim no texto da beata: o latim dito
“escolar” que foi passado à autora através de sua educação, latim esse que detinha uma certa
uniformidade na parte ocidental do império e que primava por manter certos arcaísmos
beirando a artificialidade; o latim cristão, obtido a partir dos vários textos sagrados circulantes
na época, como uma versão popular da bíblia chamada Vetus Latina, anterior a Bíblia de São
Jerônimo; e, finalmente o que o próprio Cícero chama de sermo quotidianus, esse sim uma
forma de oralidade introduzida na linguagem escrita, oralidade essa que na época da escritora
já carregava várias características do que viria a ser o “romanço”, língua hipotética, sem fontes
escritas, sob a qual os filólogos se debruçam em busca do desenvolvimento das línguas
românicas durante o longo período de silêncio, isto é, sem fontes escritas que vai do começo
da Idade Média até finais do século 9, quando é redigido o primeiro documento em uma língua
românica, o Juramento de Estrasburgo.
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Finalizo com as palavras da própria Aetheria: Vos tantum, dominae, lumen meum,
memores mei esse dignamini, sive in corpore sive iam extra corpus fuero (Mas que se lembrem
de mim, senhoras, minhas luzes, esteja eu dentro do meu corpo ou fora dele) (XXIII. 10).
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Outro intelectual se configura – discussões em torno do poeta midializado dos anos 80
Renata MOREIRA*
vezes sem conta tenho vontade
de que nada mude
meiavoltavolver
mudar é tudo que pude
Paulo Leminski

Pretendo discutir aqui, ainda que brevemente, um delineamento da noção de intelectual,
partindo do estabelecimento histórico do termo, mas desvinculandome parcialmente dele, na
medida em que, a exemplo daquilo que é aventado na história dos conceitos de Koselleck, uma
palavra ganha significações diversas ao longo do tempo, dissociandose, em certa medida, do
sentido inicial que a engendrou. Segundo o autor, para uma palavra ser alçada à categoria de
conceito, ela precisa de certo nível de teorização e de um entendimento reflexivo. Para ele,
cada “conceito é sempre concomitantemente Fato (Faktor) e Indicador (Indikator). Todo
conceito não é apenas efetivo como fenômeno linguístico, ele é também imediatamente
indicativo de algo que se situa para além da língua” (KOSELLECK, 1992, p.136).
Como é largamente sabido, a aparição do termo intelectual se dá por ocasião da
contenda em torno do caso Dreyfus no final do século XIX francês. O fraudulento processo
que se atribuiu a este oficial motivou a inserção pública de escritores como Émile Zola, Octave
Mirbeau, Anatole France, entre outros, promovendo um debate iniciado no jornal literário
L’Aurore (o conhecido “J’accuse!”) e que, posteriormente, avultado em proporção, alcançou
outros espaços – outros veículos de imprensa, os tribunais, os cafés, as ruas.
A discussão foge do campo exclusivamente artístico em que, em certa medida, se podia
circunscrever os autores acima citados. Se é bem verdade que aos autores do dito
Realismo/Naturalismo se podia imputar uma vontade reformista emblematizada em sua
literatura, não é menos exato dizer que a discussão em questão transcende e muito o escopo do
reformismo e mesmo da literatura stricto sensu, instaurando uma participação efetiva em uma
esfera que, a priori, não seria da alçada de literatos.
Tal aspecto parece fazer eco à caracterização proposta por Sartre do intelectual como
aquele se mete onde não é chamado (WEFFORT, 1994, p.14), ou seja, que produz incômodo
* Doutora em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Pesquisadora do GETHL. Contato: natamoreira@gmail.com.
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ao ferir, de alguma forma, o estabilishment. Inicialmente, de cunho pejorativo, o termo
intelectual sofre alterações ao longo do século XX, tendo seu campo semântico alargado e sua
atribuição negativa por vezes matizada.
Como se sabe, a discussão em torno desta conceituação é caudalosa. Segundo Norberto
Bobbio, “o debate entre intelectuais a respeito dos intelectuais, isto é, a respeito deles próprios,
não tem trégua” (1997, p.7). Cotidianamente, mais e mais vozes se juntam para pensar essa
questão. Isso, ainda segundo Bobbio, ocorre porque
uma das razões pela qual os escritos sobre intelectuais, sobre sua função, seu
nascimento, seu destino, sobre sua vida, morte e milagres, são tão numerosos (...) é
que uma das funções principais dos intelectuais, se não a principal, é a de escrever. É
natural que os intelectuais escrevam sobre si mesmos. Se eles não se ocupassem de si
mesmos, quem o faria? E se outro escrevesse sobre eles, não se tornaria, pelo único
fato de estar escrevendo, um intelectual? (1997, p.6768. Grifo meu).

Depreendese da fala de Bobbio a ideia de que qualquer escritor é um intelectual. Mas
será mesmo que, pelo único fato de escrever, alguém se torna intelectual? Essa então opulenta
classe está unida pelo fato absoluto de que suas ideias são reveladas através da escrita? Todos
os que escrevem são intelectuais?
A noção dicionarizada que concerne ao vocábulo intelectual se refere a tudo que é
relativo ao intelecto, ao saber. Mais especificamente, remete àquele “que domina um campo de
conhecimento intelectual ou que tem muita cultura em geral; erudito, pensador, sábio”
(HOUAISS, 2001). O conceito de intelectual, entretanto, não se delineia de forma tão simples,
nem está ligado unicamente ao trabalho do pensamento. Um pensador como Gramsci, por
exemplo, inclui todos os homens na categoria de intelectuais, diferenciandoos apenas pela
função que exercem na sociedade (1995, p.10). O chamado “último dos intelectuais
modernos”, JeanPaul Sartre, refuta essa via de raciocínio, circunscrevendo o intelectual num
grupo mais seleto, dotado de responsabilidades para com aqueles cuja classe não pode gerar
intelectuais. Para Sartre, o intelectual é “possuidor de um privilégio injustificado” (1994, p.25),
ocasionado pelas cisões em torno da classe que o gerou, daquela a que quer atingir e dos meios
que garantem seu sustento.
Esse posicionamento nasce como crítica do próprio intelectual que, para Sartre, era o
homem do dissenso e da ação. Aos conservadores, Sartre atribuiria a pecha de “falsos
intelectuais” (WEFFORT, 1994, p.8), demarcando a visão de que, para ele, a posição de
intelectual inferia um posicionamento de permanente contestação. Ainda que se dirija contra o
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status quo, o intelectual provém de uma intricada relação com sua formação tradicional de
base humanística, gerando, dessa maneira, uma contradição que é uma das condições
fundantes desse personagem polêmico. Notase que está inscrustrada em sua origem uma
relação entre o intelectual e o mundo das letras, posto que os dreyfusards assim acusados
pertenciam, em boa parte, ao campo literário formado então. A posição de Sartre, todavia,
indica que este pertencimento não é suficiente para caracterizar um intelectual, tendo sua
participação no espaço público papel determinante para assim ser reconhecido.
As mudanças ocorridas na esfera social, especialmente ao longo do século XX, trazem
possibilidades de repensar a questão à luz do contexto em que está inserida. Passando pelas
ideias de especialidade, hibridismo, e, mais longamente, de virtualidade, ampliação da
recepção e paradoxal encolhimento da cena pública, o intelectual do fim do século passado
ocupa uma posição afeita às multiplicidades de espaços e amplas relações com os media.
Pensase, então, uma relação estéticopolítica que, ao mesmo tempo em que não perca de vista
o literário, também o ultrapasse, na medida em que se instaura uma ponte com o restante do
mundo social, objetivando interferir diretamente nele. Temse uma política: uma tomada de
posição do escritor em relação à sua função primordial. Tal tomada de posição não é – nem
pode ser – isenta. Ela figura escolhas do escritor frente à sua atividade e também frente ao seu
entorno social.
Para o alargamento da noção de intelectual relacionada ao escritor do fim do século XX,
então, algumas questões precisam ser colocadas. Ele não é um intelectual qualquer. Pode ser
ainda o homem de letras, mas não só de letras. É também o intelectual do vídeo, da canção, do
programa de TV, do rádio. Mesmo seu espaço de letras não é restrito ao livro: está em
consonância com a fotografia, está no muro, no jornal, na revista. A multiplicidade de faces e
atuações parece ser um indicador das práticas literárias/intelectuais que se definiriam dali em
diante: o poeta que ocupa, ao mesmo tempo, vários espaços. Esse intelectual não busca mais
pretensiosamente ser a voz dos desvalidos: é uma voz que brinca com sua própria voz, com
suas maneiras de dizer, que quer implodilas e subvertêlas, visto que sua luta dáse no nível da
linguagem.
Gosto de pensar, com Bourdieu, que
é preciso perguntar não como tal escritor chegou a ser o que foi – com o risco de cair
na ilusão retrospectiva de uma coerência reconstruída –, mas como, sendo dadas a sua
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origem social e as propriedades socialmente constituídas que ele lhe devia, pôde
ocupar ou, em certos casos, produzir as posições já feitas ou por fazer oferecidas por
um estado determinado do campo literário (etc.) e dar, assim, uma expressão mais ou
menos completa e coerente das tomadas de posição que estavam inscritas em estado
potencial nessas posições (1996, p.244).

É a ideia de campo literário como espaço de disputas e dissonâncias não restritas às
contendas estéticas que influencia diretamente o reconhecimento desse escritor dos anos 80
como intelectual e, boa parte das vezes, mesmo como poeta. Como anteriormente mencionado,
o escritor do período já não ocupa a função de intelectual de gabinete, nem mesmo assevera
para si uma constituição fantasmática exclusiva de literato. Seus espaços são mais fluidos e é
contra essa fluidez que boa parte da crítica dos anos 80 se voltou contra: de certa forma, como
canhestro conservadorismo que quer delimitar a que formas de expressão – literárias ou não –
o restante do público pode chamar “literatura”. Por conta da pequena extensão do trabalho, não
cito muitos exemplos, mas atitudes como essa foram tomadas por expressivos nomes de nossa
crítica recente, como Luiz Costa Lima, Flora Süssekind, Ítalo Moriconi, Iumna Simon,
Silviano Santiago, entre outros.
Os escritores, todavia, são marcados por seu tempo. Ainda que as críticas a eles
direcionadas queiram, por força de categorizações advindas de vozes autorizadas e
legitimadoras, excluílos do mundo da boa literatura e assim barrar, concomitantemente, uma
feição intelectual, suas posturas fazem eco às demandas do momento. A inserção em novas
mídias e as “negociação de espaços” atuam como estratégias de troca de influências e de
afirmação no espaço cultural. De certo modo, a aparição em múltiplos veículos, com posturas
de enfrentamento e discussão que ultrapassam o fazer estético propriamente dito, objetivam
atingir o centro do campo do poder literário (SANCHES NETO, 2003, p.49).
Tais relações, embora ligadas ao próprio fazer poético, repercutiam no e eram afetadas
pelo entorno político, aqui entendido lato sensu, influenciando as posturas dos autores ao
longo de suas carreira. Nesse sentido, o autor produz e é produzido pelo campo que o rodeia.
Entendido assim como espaço móvel, convém pensar a própria reconfiguração do
campo, que desenha um processo de autoadaptação. Este espaço parece, então, se ajustar para
absorver as mudanças que sofreu e, ainda assim, permanecer estável. Destarte, o campo
literário, que estava preparado para conter em seu espaço canônico determinados tipos de
autores, expandese para compreender novas realidades que, a partir de então, o formarão. Esse
processo, como se pode ver, não é estanque: não ocorre apenas uma vez e depois gera
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estabilidade. Pelo contrário, é contínuo e determina mesmo a noção de campo como espaço de
disputas constantes.
No caso dos autores dos anos 80, o campo era então formado, em sua maioria, por
autores cujos trabalhos não se encontravam ainda ligados ao mundo do mass media1, gerando
estranheza seu adentramento nessa nova realidade. Nesse sentido, é comum a estratégia de
rejeição dessa nova configuração, visto que o campo é entendido a partir de suas contendas
internas, em que os grupos que detêm o poder da voz querem manter imutável uma situação
que se sabe apenas parcialmente estável. Ou seja, a estratégia de nomeação de alguém como
poeta ou escritor não tem a ver apenas com a atividade de escrita que pratica, mas com os
modos de inserção no campo literário, modos estes que não dependem apenas do próprio autor,
mas das aceitações e rejeições que tornarão mais ou menos difíceis o estabelecimento de um
lugar para este que galga uma posição dentro do campo. Assim, é “natural” que o status de
poeta e de intelectual seja reconhecido por determinados grupos, e, concomitantemente,
negado por grupos que a estes se opõem.
Pretendem esses autores quebrar o circuito nanico e, ao mesmo tempo, autopromoverse
dentro do campo: como intelectuais e escritores. Todavia, o intelectual que pretendem ser não
é o mesmo homem da ação esboçado por Sartre, mas, ainda assim, do dissenso. Uma imagem
mais “pop” se delineia – e é a esta que não consegue, muitas vezes, nossa crítica se render. Um
ethos está configurado aqui e este passa pela ideia de um escritor de variadas faces e múltiplos
veículos. Outro intelectual se configura: o conceito, como todos dignos deste nome, caminhou.

1 Mesmo que já influenciados por este. É o caso do concretismo e seu diálogo muito próximo com a publicidade e mesmo
com a televisão, por exemplo.
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Cacau, de Jorge Amado: poética e mito na região
André Tessaro PELINSER*
Publicado em 1933, quando o autor contava com apenas 21 anos de idade, o segundo
romance de Jorge Amado causou certo alvoroço na intelectualidade brasileira do período,
sobretudo por conta da provocativa nota que abre o volume à maneira de epígrafe, à qual
muitos responderam (BUENO, 2006, p.161). Intitulado a partir do nome do fruto que, ao longo
da obra, pode se transformar numa metáfora expansiva da condição humana na região do sul
da Bahia, então dominada pelo cultivo do cacau para exportação, o livro narra a trajetória de
José Cordeiro, que morando no Rio de Janeiro rememora e narra seu passado nas fazendas
baianas. Com ele, traz uma galeria de homens e mulheres que compõem as cenas de
exploração, as pequenas alegrias e tristezas, as impotências e transgressões humanas frente ao
sistema. Do coronel Manoel Misael de Souza Telles (apelidado Mané Frajelo), proprietário da
Fazenda Fraternidade, onde se passa a história, aos companheiros de trabalho Honório,
Colodino e sua noiva Magnólia, João Grilo e o velho Valentim, passando pela prostituta
Antonieta, pelo filho do coronel, Osório, e pela filha, Mária, todos representam com maior ou
menor grau de verossimilhança as diferentes posições sociais que compõem a sociedade.
A poética da oralidade
Um dos temas relevantes no que tange à composição de Cacau diz respeito à síntese
poética alcançada para expressar as diferenças de enunciação entre o narrador e seus amigos
personagens. Cabe notar que o escritor adota uma solução similar àquela da inovadora forma
proposta por Simões Lopes Neto em seus Contos gauchescos, de 1912, quando institui como
contador dos causos o peão Blau Nunes. Já o autor baiano opta por uma personagem de
complexidade diferente para narrar sua história: o menino que nasce em São Cristóvão, ex
capital do estado de Sergipe e quarta cidade mais antiga do país, logo perde o pai e junto com
ele a fortuna da família, enredandose pelos sinuosos caminhos do sistema sócioeconômico
até acabar como “alugado” do coronel Mané Frajelo e apelidado de Sergipano. Por fim,
consegue estabelecerse no Rio de Janeiro, onde trabalha como operário tipógrafo e mantém
um vocabulário reduzido (AMADO, 2000, p.118).
* Doutorando em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Bolsista CNPq. Contato: andre.pelinser@gmail.com.
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Se por um lado, tal procedimento garante a priori alguma verossimilhança à narrativa,
também é certo que não esgota a questão. Afinal, é necessário dar conta dos outros discursos
que sustentam a trama e dãolhe corpo, como os dos demais alugados. Nesse sentido, logo no
início o narrador nos diz que “Honório riu um riso alvar, com seus dentes brancos,
magníficos”, para imediatamente transcrever a fala de uma das personagens: “– Mané
Miserave Saqueia Tudo” (AMADO, 2000, p.4), denunciando, apesar de tudo, o descompasso
que surge às vezes entre os dois registros, como no caso desse “alvar” contraposto ao
“Miserave”, escapando à justificativa do vocabulário reduzido apresentada pelo próprio José
Cordeiro.
Além disso, mesmo o registro da enunciação das personagens sofre com oscilações de
um momento para outro, como enquanto estão no trem para a vila de Sequeiro de Espinho e
observamos o diálogo que aqui transcrevemos com a supressão de trechos menos relevantes:
O velho ao meu lado dobrou o jornal e falou:
— O homem tá aí, tá condenado.
— Qual homem?
— O senhor não sabe? — e me olhou assombrado. — Pois se até os jornais falam.
[...]
O velho fitava a mulher com os olhinhos maus. E continuou:
— Pois o assassino será condenado.
[...]
— Um crime horrível. O assassino tem mais de setenta anos. Eu conhecia ele muito.
Nós trabalhou junto na fazenda do doutô João Silva, lá nos Macacos. Era um homem
ruim, o doutô João Silva. Manda matar por qualquer coisa. Miguel foi seu camarada
de confiança.
[...]
Miguel era um home religioso. Todo domingo andava seis léguas para ir à missa em
Itabuna. Eu nunca gostei de home que véve metido com saia de padre (AMADO,
2000, p.2526. Grifos nossos).

Muito embora acerte no tom em alguns momentos, é inegável que em outros a prosa
adquire certa artificialidade, e as particularidades da fala de cada personagem não conseguem
ganhar corpo. No início do diálogo, na página 25, o velho pronuncia “homem”, “senhor”, “os
jornais falam” e “será”, com correção gramatical e oralidade marcada tãosomente pela
reiteração do “pois”. Já na página seguinte, sua fala surge bastante diversa, marcada por
elementos da oralidade que entram em conflito com o trecho anterior, como no caso de “nós
trabalhou junto”, da variação entre “home” e “homem”, de “doutô” (ao passo que o registro
anterior grifou “senhor”) e de “home que véve” (enquanto na frase anterior consta “seis léguas
para”). Por outro lado, traz também as estruturas “eu conhecia ele muito” e “era um homem
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ruim, o doutô João Silva”, que irão se repetir ao longo do livro e, aí sim, moldar uma poética
da oralidade baseada sobretudo nas estruturas frasais, ao invés do registro exato da elocução, o
qual contribui largamente para distanciar a narração do narrado.
Nessa perspectiva, a variação presenciada em Cacau – que o próprio autor praticamente
definia como experimento de romance, “experiências da juventude” no dizer de Eduardo de
Assis Duarte (1996, p.37) – remonta à menção que fizemos anteriormente a Simões Lopes
Neto, autor que conseguiu uma interessante fatura estética no que se refere ao elemento oral no
texto literário. Em seu conto “Trezentas onças”, temos “– Eu tropeava, nesse tempo. Duma
feita que viajava de escoteiro, com a guaiaca empanzinada de onças de ouro, vim parar aqui
neste mesmo passo, por me ficar mais perto da estância da Coronilha, onde devia pousar”
(LOPES NETO, 2009, p.18). Já em outro, intitulado “O boi velho” e constante do mesmo
volume dos Contos gauchescos, Blau Nunes nos diz: “Cuêpucha!... é bicho mau, o homem!
Conte vancê as maldades que nós fazemos e diga se não é mesmo!... Olhe, nunca me esqueço
dum caso que vi e que me ficou cá na lembrança, e ficará té eu morrer... como unheiro em
lombo de matungo de mulher” (LOPES NETO, 2009, p.55). Nos dois casos, observase, ao
lado das expressões regionais, uma estrutura frasal entrecortada por pausas e transposições de
termos capazes de conferir certo ritmo à prosa, fornecendolhe o necessário caráter oral.
Por outro lado, tivemos anos antes uma escrita como a de Coelho Neto, que em 1897
lança o livro de contos intitulado Sertão, onde exercita diferentes soluções formais para o
mesmo problema da aproximação à matéria narrada. No caso do conto “Mandoví”, notase
interessante exemplo do extremo a que pôde chegar:
Feita a última parada, Mandoví, atirando um murro à mesa, levantouse, deu um
safanão às calças, passou a mão pela barba e, com a sua voz retumbante, despediuse:
– Adeu, genti.
[...]
– Quê, Mandoví! Ocê vai mêmu?
– Cumu não? (NETO, s/d, p.211).

Podemos perceber a partir disso que a escrita amadiana inicial encontrase oscilando
entre esses dois momentos, buscando um paradigma próprio consoante ao neorrealismo a que
se propõe. Por conta disso, transita ora em direção a uma oralidade mais fluida e estrutural, ora
no sentido de pretensamente registrar a pronúncia de determinadas palavras, marcando, nesse
caso, uma diferença que deveria ser diluída. Ao contrário do que quer Eduardo Assis Duarte
(1996, p.50), a síntese poética em Cacau nem sempre se dá com a melhor naturalidade
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possível, constituindo uma falha na obra, muito embora seja compensada por outras imagens
construídas pelo escritor nos momentos em que consegue condensar com força a representação
dos dramas humanos.
O mito do Eldorado
Mas nem só disso é feita a obra, e dentre seus pontos mais altos talvez esteja a metáfora
expansiva que se desdobra a partir da imagem do fruto que lhe empresta o título. Se,
inicialmente “o cacau exercia sobre eles uma fascinação doentia” (AMADO, 2000, p.12),
conforme declara o narrador, aos poucos essa relação deverá se direcionar cada vez mais rumo
à doença do que à fascinação. A região de influência daquele imaginário transborda as
fronteiras da Bahia e chega aos estados vizinhos, como o Sergipe, criando uma aura em torno
do poderio econômico e das possibilidades de ascensão social a serem proporcionadas pela
fruta dourada que motiva larga migração regional. Nas fazendas do sul baiano irão se encontrar
tanto retirantes das secas do Nordeste quanto trabalhadores em busca de enriquecimento.
Atrás de uma vida idealizada por conta de imagens e propagandas coletivamente
apreendidas, José Cordeiro convence a família a deixálo tomar o navio para Ilhéus, de modo
que se jogou, “numa manhã maravilhosa de luz, na terceira classe do Murtinho, rumo à terra
do cacau, eldorado em que os operários falavam como da terra de Canaã” (AMADO, 2000,
p.15), cercado por uma cena de resplendor e promessa. Porém, essa maravilhosa luz, o
eldorado e a terra de Canaã serão solapados logo em seguida, no parágrafo que encerra este
segundo capítulo, dizendo: “Os filhos dos operários jogavam futebol com uma bexiga de boi
cheia de ar.” (AMADO, 2000, p.15).
Ora, não poderia ser mais sutil e sugestivo o término. A partir de um elemento
significativo da pobreza local, o autor competentemente aponta para o fato de que o mito logo
será desfeito, assim como essa bexiga de animal morto, resto em decomposição que satisfará a
felicidade dos meninos por pouco tempo. Tanto é que, pouco depois, no trem rumo às
fazendas, temos o comentário de um cearense já habituado ao local, cuja fala sentencia a
derrocada dos sonhos inocentes: “– Isso aqui parece uma terra amardiçoada. Lá no Ceará me
disseram que havia uma dinheirama por aqui...” (AMADO, 2000, p.30).
Na mesma esteira, Sergipano se depara, na Fazenda Fraternidade, com a história do
marido de Sinha Margarida, sobre a qual discorremos anteriormente. Osvaldo trabalhara para o
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coronel Henrique Silva, mas não conseguira receber pelo serviço. Num derradeiro rompante de
fúria, assassinara o homem a facão, acabando julgado por um conselho de fazendeiros que lhe
impôs dezoito anos de pena, como exemplo. Eis que o lugar da prometida fartura, onde as
secas da terra natal não seriam mais uma ameaça constante, transmutase em palco do
assassinato, desumaniza o ser humano ao transformálo em besta e depois o aprisiona atrás das
grades. Entre a bestialidade do crime e a subumanidade de animal de carga, resta ao homem
tornado inútil chorar:
A mulher e os filhos vieram vêlo na cadeia. Ele chorou pela primeira vez na vida. E
amaldiçoou o cacau.
Sinhá Margarida andara ao léu. Acabara na fazenda Fraternidade a vender caldo de
cana. Os filhos já ajudavam os trabalhadores na juntagem, ganhando 500 réis por dia.
Apesar de odiar o cacau, temia voltar para o Ceará com a seca. Ali, pelo menos, ela e
os filhos comiam. Jaca havia com fartura (AMADO, 2000, p.66).

Não só essa mulher odeia a planta que aos poucos se converte no signo da barbárie
humana em relação à alteridade, mas também os meninos, já que nem eles “tocavam nos frutos
de cacau. Temiam aquele coco amarelo, de caroços doces, que os trazia presos àquela vida de
carneseca e jaca”. Em suma, “O cacau era o grande senhor a quem até o coronel temia”
(AMADO, 2000, p.75). Tudo na região orbita esse metafórico elemento, de forma que ele se
liga àquilo que defende Gilbert Durand, ao postular que “o lugar do símbolo é pleno. Qualquer
árvore ou qualquer casa pode se tornar o centro do mundo” (DURAND, 2002, p.411). E
efetivamente Jorge Amado expande os sentidos do cacau até tornálo o centro desse universo,
dourado e radiante como um sol que retém a tudo.
Prova disso encontramos na forma como o resultado da plantação é processado pelos
trabalhadores: “O cacau era levado para o cocho para os três dias de fermento. Nós tínhamos
que dançar sobre os caroços pegajosos e o mel aderia aos nossos pés. Mel que resistia aos
banhos e ao sabão massa” (AMADO, 2000, p.59). Neste ponto, presenciamos a bela síntese
entre homem e produto, naquele que é, provavelmente, o momento mais bem acabado da
crítica construída pelo escritor. Precisamente aqui, o fruto transita de mito do Eldorado a
símbolo metonímico do capital e da consequente reificação humana. Alugados e caroços
fundemse numa só coisa, conectados por esse visgo que luta por se tornar parte dos seus
corpos.
Assim, as imagens construídas, se por vezes pecam na síntese poética imprescindível à
literatura, em outros casos alcançam um bom grau de elaboração e logram deslocar os dramas
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humanos fundados num problema regional para ligálos a um imaginário maior e transformá
los em experiências estéticas marcantes, cujas relações apontam para o questionamento de
problemáticas relevantes em âmbito suprarregional.
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Entre Gungunhana e Portugal – a construção da nação de Moçambique
Camila Lobato RAJÃO*
A construção de memórias pressupõe escolhas. Há o que será lembrado, celebrado e
esquecido. O ato de rememorar parte de cuidadosa seleção obedecendo a critérios de
prioridades estabelecidos por aquele que recorda. Esta operação pressupõe decisões políticas e
estratégicas conscientes ou não. “Não vamos esquecer” disse Samora Machel1 quando
reivindicava as recordações do passado de violência colonial vivido por Moçambique. “Não
vamos esquecer”. Vamos? Nós quem? Do quê?
Em busca de criar as bases do nacionalismo moçambicano, no período pós colonial, a
figura de Gungunhana foi reapropriada pela Frente de Libertação de Moçambique –
FRELIMO, completando lacunas da história oficial e servindo de elo para a população.
Gungunhana foi um soberano2 nguni cujo governo durou de 1884 a 1895, governando o
chamado Reino de Gaza, ao sul de Moçambique. O grupo nguni era organizado em pequenos
subgrupos de sucessão pela via paterna. A principal atividade econômica era a agricultura de
cereais, a criação de gado, as trocas dos excedentes agrícolas, artesanatos, ouro e marfim com
os próprios subgrupos e com comerciantes no litoral. A partir de meados do século XVIII,
sucessivas secas e conflitos entre as pequenas linhagens, pelo controle das rotas de comércio
do litoral e do interior, culminaram na divisão em dois grandes subgrupos, Nduandue e Mtetua,
ambos com uma forte formação militarista. A migração do primeiro, liderado por Manicusse,
nas duas primeiras décadas do século XIX, alcança o rio Zambeze e dá origem ao Reino de
Gaza. Manicusse funda o centro de Gaza, Mossurize e sua capital Chaimite – em 18381840.
Os conflitos com as populações locais, principalmente ocasionados pelo confisco de
cereais e gado pelos nguni, são fatores determinantes para o alto número de cativos de guerra
presentes no reino. Estes, em sua maioria, eram incorporados ao exército e aos serviços de
administração, alguns acabavam vendidos na Baía de Lourenço Marques a europeus. Como
forma de estabelecer alianças e forjar uma estabilidade política maior, muitos chefes locais
* Graduanda em História pela UFMG. Membro do GETHL. Contato: camilarajao@gmail.com.
1 Samora Machel nasceu em 1933 em Moçambique. Foi o primeiro presidente do país após a libertação e morreu em
1986, vítima de um acidente de avião que até hoje carrega as suspeitas de ter sido um atentado planejado pelo regime do
apartheid da África do Sul.
2 As fontes portuguesas se referem a Gungunhana como régulo, o que denota uma depreciação. Considerando que o
modelo político monárquico europeu possui diferenças expressivas com o modelo político vivido por Gungunhana, a
adoção de termos como imperador ou rei apagaria estas modificações. Optei, portanto, por chamálo de soberano.
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permaneciam com suas funções de administração, pagando tributos aos nguni e obedecendo a
suas ordens.
A presença portuguesa neste momento era pequena e de pouca expressão, ocupando
efetivamente apenas algumas áreas do litoral e poucas do interior. A partir de 1822, ano da
independência do Brasil, há um progressivo aumento do interesse português pelas possessões
africanas, como tentativa de reestabelecer o Império Ultramarino. Interesses estrangeiros
atrelados ao tráfico de escravos, entretanto, e poucos recursos portugueses para efetivar a
colonização foram fatores de impecílio para a concretização deste projeto, que não era
unânime em Portugal.
Os anos de 18581862, após a morte de Manicusse, marcaram uma delicada crise de
sucessão entre dois de seus filhos, Mawewe e Muzila. O final é marcado pela vitória do último
que recebera apoio dos portugueses. Durante o governo de Muzila (18621884), segundo as
fontes portuguesas, são assinados diversos tratados de vassalagem que asseguravam a Portugal
pleno domínio das terras do Reino de Gaza e a submissão do chefe às ordens portuguesas.
Estes tratados, no entanto, foram descumpridos inúmeras vezes. É importante considerar a
dificuldade da pesquisa historiográfica com base nestas fontes, uma vez que, são tratados
escritos por portugueses em português, na maioria das vezes por meio de intérpretes que
dominavam parcialmente as línguas locais e/ou a língua portuguesa. A tradição oral dos grupos
também carrega uma série de diferenças para a construção destes tratados quando
consideramos as formas diversas do exercício do direito nestas duas sociedades, africana e
europeia. Dessa forma, é necessário utilizar estas ressalvas para que o discurso dos tratados
analisados não se transforme em única voz na forma de compreensão dos mesmos, podemos
assim questionar a validade das regras impostas por estes documentos, apontando para a
possibilidade de serem regras estabelecidas unilateralmente.
Com morte de Muzila, em 1884, Mudungaziz, um de seus filhos, manda matar um de
seus irmãos afim de que nova crise sucessória fosse evitada. Após assumir o poder,
Mudungaziz modifica seu nome para Ngungunhane3. Gungunhana governou o Reino de Gaza
dos anos 1884 a 1895. Sua ascensão ao poder coincide com a realização da Conferência de
3 Segundo Maria da Conceição Vilhena, o novo nome adotado poderia ter para uns o significado de “terrível” ou
“invencível”, sendo ainda possível a associação com as grutas onde eram atirados os prisioneiros condenados nos
governos de Muzila e Manicusse. É importante ressaltar que estas atribuições de significados podem ser referências a
documentos portugueses que buscavam relacionar a imagem de Gungunhana a selvageria e violência, o que justificaria
a intervenção dos portugueses na região.
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Berlim (18841885) que teve como principais resoluções a livre navegação das bacias do Níger
e Congo e a determinação da ocupação efetiva do território para assegurar a posse às potências
europeias estabelecidas, em oposição ao direito histórico reivindicado por estas nações.
Configurando motivo para a intensificação da ocupação portuguesa das localidades africanas
tidas pelos portugueses como sua propriedade.
Também durante o governo de Gungunhana, novamente segundo as fontes portuguesas,
foram assinados alguns tratados de vassalagem. Estes tratados assegurariam a Portugal a
soberania dos territórios pertencentes a Muzila e aos territórios que por ventura fossem
anexados por Gungunhana, o trânsito dos súditos de Portugal estaria livre nas terras do
soberano nguni, as minas poderiam ser exploradas pelos portugueses, assim como as guerras
com outros povos teriam que ter a autorização dos mesmos. A falta de eficácia destes tratados,
entretanto foi deflagrada nas contendas envolvendo a exploração das Minas de Manica pelos
portugueses, que somente puderam ser efetivadas com a autorização de Gungunhana em 1888.
A descoberta de diamantes em Kimberly, na então União Sul Africana, por volta de 1866, fez
de Moçambique, e em especial o sul, uma área de grande importância para a Inglaterra
(SANTOS, 2010, p.150). Este interesse britânico proporcionou a busca de alianças com o
soberano nguni confirmando a fragilidade dos tratados estabelecidos com ele por Portugal.
Não apenas o relacionamento de Gungunhana com os ingleses figurava como motivo de
desgaste na convivência com os portugueses. As diversas regras dos tratados de vassalagem
não obedecidas e alguns conflitos ocasionados por impostos cobrados por Portugal, como o
imposto de palhota, provocaram vários conflitos entre o soberano nguni e a administração
colonial portuguesa que levaram ao acontecimento de operações bélicas entre as partes. Em
1895, após algumas batalhas, Gungunhana é derrotado pelo exército português, preso e
extraditado para o exílio, onde morre em 1906.
A prisão de Gungunhana configura simbolicamente o domínio do território de
Moçambique por Portugal, que até então estava, apesar dos tratados de vassalagem,
efetivamente sob a soberania do filho de Muzila. Este fato faz com que a figura de
Gungunhana também represente um importante triunfo para o governo português e sua história
de conquista do Ultramar.
Na década de 1980, a FRELIMO retoma a figura de Gungunhana, moldandoo como
herói nacional, o que atenderia a necessidade de consolidar as bases da recémcriada nação
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moçambicana, consequentemente do povo moçambicano e de seu portavoz, a própria
FRELIMO. Este movimento se dá dentro de um quadro de guerra civil em Moçambique em
que a RENAMO – Resistência Nacional Moçambicana, apoiada pela África do Sul e Rodésia
do Sul, também disputa o poder político do país.
A escolha do soberano nguni como herói nacional atenderia ao projeto de formação da
nação moçambicana editado pela FRELIMO, nas palavras de Samora Machael, é preciso
“matar a tribo para construir a nação”. Seria necessário também lutar contra as permanências
do colonialismo e da tradição, acusados de “feudalismo” e “obscurantismo”, respectivamente.
A figura de Gungunhana, assim como trabalhada pela FRELIMO, encaixarseia nestes
objetivos.
Era importante criar bases da história do povo moçambicano que não estivessem
atreladas diretamente ao colonialismo ou a Portugal. A opção pela figura de Gungunhana pode
então, ser melhor compreendida, já que a história do Reino de Gaza e do governo do soberano
remetem a um tempo anterior a ocupação efetiva do território e não tem seu elemento
fundamental calçado na história do colonizador. Além de ter uma história independente,
Gungunhana representaria um importante papel na resistência contra o poder colonial.
Em 1971, é editado pelo departamento de Educação e Cultura da FRELIMO, um livro
intitulado História de Moçambique que tem como objetivo construir a história do povo
moçambicano como um todo. O marco inicial é o Reino do Mowanamutapa (Monomotapa), a
escolha é justificada pela disponibilidade das fontes que começaria a partir desta época. Neste
livro, o capítulo VIII nomeado de “As Guerras de resistência”, é aberto com a figura de
Gungunhana, fator que estabelece ligação direta do personagem histórico ao processo de
resistência. Um questionamento, entretanto, se faz presente. Por que a escolha de Gungunhana
e não de seu pai ou avó, ambos que também mantiveram relações com os portugueses? Uma
das possibilidades de respostas é a existência de conflitos bélicos entre os nguni e os
portugueses durante o governo de Gungunhana o que faria com que seu papel de resistência
fosse exacerbado. Outro fator que poderia ser apontado é desfecho trágico de sua vida – a
morte no exílio – o que ressaltaria, mais uma vez, o caráter heroico de sua existência. Durante
o capítulo, apenas as características que poderiam ser consideradas positivas para a formação
da nação são retomadas, o soberano nguni é apresentado como um governante justo, corajoso e
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inteligente. Ao mesmo tempo, os portugueses são retratados como homens cruéis responsáveis
por espalhar o terror entre a população, como nos indica seguinte passagem:
Os portugueses continuaram a espalhar o terror, incendiando aldeias e devastando as
culturas. No dia 11 os portugueses incendiaram Manjacaze, o lugar sagrado. Muitos
chefes das tribos entre o Save, Chengane e o Limpopo vieram prestar vassalagem aos
portugueses e aceitar as imposições destes (FRELIMO, 1971, p.73).

Em 1983, Samora Machel realiza uma viagem à Portugal que teria como um dos
objetivos, o retorno dos restos mortais de Gungunhana, enterrado nos Açores. Em 1985, a urna
funerária contendo a terra em que supostamente foi enterrado o corpo de Gungunhana chega a
Moçambique por meio de diversas solenidades comemorativas, recebendo tratamento de herói
nacional. A urna, ao sair do avião, foi carregada por militares, ao som do hino nacional,
seguindo em cortejo por avenidas lotadas de cidadãos moçambicanos que saudavam a figura
de Gungunhana.
O processo do retorno dos restos mortais de Gungunhana pode ser encarado como um
ato de instituição de diferenças tocantes tanto na figura do personagem histórico quanto na
história de Moçambique. O simbolismo do domínio colonial é abalado na medida em que a
imagem de Gungunhana como grande figura de resistência é construída, e não somente,
também regressa ao território nacional, colocando fim aos sucessivos episódios de violência,
dos quais a sua prisão e seu exílio são apenas partes. Quanto a imagem do soberano, ela é
finalmente consagrada como heroica, fator de união e consolidação da identidade de um povo
que festeja o seu retorno e se apropria da soberania conquistada com este fato. A FRELIMO
por sua vez, como promotora de todo o evento, garante a legitimidade de se firmar como
governante dessa nova fase política e identitária de Moçambique.
No folheto produzido pela FRELIMO, em 1985, “Ngungunhane, herói da resistência a
ocupação colonial”, para celebrar uma década de independência nacional, o legado de
Gungunhana é apropriado pela FRELIMO, na tentativa de legitimar as ações da mesma e de
constituíla como a única portavoz do povo moçambicano. Em que, “o representante constitui
o grupo que o constitui: o portavoz dotado do poder pleno de falar e de agir em nome do
grupo, falando sobre o grupo pela magia da palavra de ordem, é o substituto do grupo que
existe somente por esta procuração.” (BOURDIEU, 2008, p.83).
A homenagem que queremos prestarlhe e que só a independência nacional tornou
possível fundamentase no exemplo que nos deixou de sua heroicidade e valentia, ao
fazer frente a um inimigo, que não sendo mais numeroso, possuía armas de fogo
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poderosas e desconhecidas dos nossos guerreiros dessa época. Mas, a sua luta não foi
travada em vão. Algumas décadas mais tarde, a FRELIMO, sabendo o quanto é
importante unir todo um Povo num mesmo ideal, consegue vencer, fazendo frente à
superioridade da máquina de guerra que é igualmente montada contra nós. Nessa
pátria hoje libertada, ao prestarmos homenagem ao Ngungunhana, queremos lembrar
também os muitos milhares de moçambicanos que, de norte a sul do país, nos deixam
como herança o exemplo das suas vidas e o seu amor pela liberdade da terra e dos
homens (FRELIMO, 1983).

Neste trecho, podemos observar o movimento realizado pela FRELIMO se colocando
como a herdeira dos feitos realizados por Gungunhana, como quem deu continuidade à luta
colonial, à união do povo e formação da nação. A vitória nestas tarefas, asseguraria, assim, o
direito da FRELIMO de falar em nome daquele povo, governálo e continuar a defendêlo da
“máquina de guerra que é igualmente montada contra nós”, se referindo a RENAMO e ao
apoio recebido pela mesma da África do Sul durante a Guerra Civil.
A imagem positivada de Gungunhana, ainda durante a década de 1980, é revista por
alguns literatos e intelectuais e sofre um aumento de dimensões que complexificam o caráter
desse personagem histórico que passa a conter, não apenas características positivas, entretanto
características de um soberano opressor, autoritário e violento, responsável por uma série de
massacres e pela subjugação de diversos povos ao seu domínio. O revisionismo posto em
questão não se limita à construção do herói nacional, porém questiona os rumos da política de
Moçambique após sua independência, que tinha como cena o autoritarismo e falta de espaço
para o diálogo.
O exemplo que irei abordar dentro deste quadro, é o de Ungulani Ba Ka Khosa, em seu
livro Ualalapi, publicado em 1987. O livro é aberto com a seguinte citação: “A História é uma
ficção controlada”, de Agustina BessaLuís. Com essa frase, Ba Ka Khosa desloca o estatuto
de verdade que a História reivindica para um campo de construções de sentidos que são em
alguma medida ficcionais, mesmo que sofram controle. Com este deslocamento, ele possibilita
ao leitor uma série de questionamentos e interpretações a cerca do conteúdo do livro e seu
tema principal, Gungunhana. O leitor está livre para questionar as relações de poder do próprio
texto e questionar os sentidos originais do autor, resignificandoos e propondo outras leituras.
Corroborando para a configuração do caráter ambíguo de Gungunhana, logo no início
do livro são apresentadas falas de personagens reais, Ayres D'Ornellas – oficial português – e
Dr. Liengme – médico suíço que viveu alguns anos no Império de Gaza –, ambos tiveram
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contato com o soberano nguni. O conteúdo de suas falas, porém, é extremamente divergente
como fica exemplificado nessas passagens:
“Entre estes vinha o Ngungunhane, que conheci logo, apesar de nunca lhe ter visto
retrato algum; era evidentemente o chefe duma grande raça... É um homem alto... e
sem ter as magníficas feições que tenho notado em tantos seus, temnas, sem dúvida,
belas, testa ampla, olhos castanhos e inteligentes e um certo ar de grandeza e
superioridade...” Ayres D'Ornellas.
“Era um ébrio inveterado. Após qualquer das numerosas orgias a que se entregava, era
medonho de ver com os olhos vermelhos, a face tumefacta, a expressão bestial que se
tornava diabólica, horrenda, quando nesses momentos se encolerizava...” Dr. Liengme
(KHOSA, 2008, p.7).

Estas falas aparecem na obra não para funcionar como um discurso performativo em
que a descrição se transforma em prescrição, mas para abrir possibilidades ao leitor que poderá
utilizarse de mais de uma chave de leitura para o enredo. Considerando ainda que os discursos
são de testemunhas oculares de alguns dos fatos que serão retratados ao longo do livro, o que
desloca mais uma vez o estatuto de verdade da história.
Diferentemente da imagem de Gungunhana construída pela FRELIMO, em Ualalapi, o
imperador ganha contornos mais humanos e cruéis. Ele não é apenas apresentado como que
aquele que heroicamente lutou contra a dominação portuguesa, mas é também aquele que
subjugou diversas populações ao seu poder e que cometeu vários atos violentos. Não é apenas
admirado, é temido, e quer ser temido:
E serei temido por todos, porque não me chamarei Mudungazi, mas Ngungunhane, tal
como essas profundas furnas onde lançamos os condenados à morte! O medo e o
terror ao meu império correrão séculos e séculos e ouvirseão em terras por vocês
nunca sonhadas! (KHOSA, 2008, p.21).

Em algumas passagens, a justiça invocada pela FRELIMO ao caráter de Gungunhana
sofre questionamentos, como no episódio passado na obra da morte de Mputa que
inocentemente havia sido acusado pela tia do imperador de ter a assediado:
e serei por todo o sempre Ngungunhane, assim o quiseram os meus pais e avós e toda
a prole de heróis nguni que levantaram estas terras do letargo dos séculos inomináveis,
vai súbditos, vai, chamaos, arrancaos de onde estiverem e trálos à árvore grande, e
tu, mulher, mãe de todas as mães, limpa as lágrimas que sulcam o teu rosto, pois não
virá a lua antes de sorrires perante a trágica morte que esse imundo animal, filho de
cães terá (KHOSA, 2008, p.32).

A violência e a opressão da conquista de outros povos pelos nguni também ganha lugar
na narrativa, desqualificando a imagem imaculada de Gungunhana como defensor e pai da
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nascente nação moçambicana, como pode ser visto na fala do personagem Xipenanyane, filho
de Binguane, rei chope:
Vamos lutar e morrer se for necessário, mas o nosso desprezo pelos nguni manterseá
por séculos, porque esta terra é e será nossa. E se lutamos hoje é para que os nosso
filhos não vejam as orelhas dilaceradas pelos nguni. O nosso não é para que as nossas
mulheres não sejam escravas e os nossos filhos não engrossem as fileiras desse
exército bárbaro. A razão pende para o nosso lado, guerreiros (KHOSA, 2008, p.63).

O desprezo de Xipenanyane pelos nguni questiona a imagem de união que seria
promovida pela figura de Gungunhana. O Império de Gaza era composto por diversos povos e
nem todos aceitavam esta condição pacificamente. A maioria destes só era incorporada ao
Império após conflitos bélicos, o que denota a recusa dessas populações em se submeterem e
pagarem tributos.
Gungunhana fazia parte de um grupo originário do sul de Moçambique, assim como
grande parte da direção da FRELIMO, a escolha da utilização da imagem do filho de Muzila
pelo partido para a representação da união do país, está, portanto, relacionada com uma forma
de tentativa de instituição do poder da elite colonial, sulista, que integraria o comando da
frente de libertação. Se opondo a direção e maioria dos integrantes da RENAMO que eram
oriundos do Norte do país.
Seguindo este movimento, no combate as tradições vistas como obscurantistas, a
FRELIMO institui a língua portuguesa como a língua oficial do país de Moçambique, no lugar
das 53 línguas existentes4. É necessário encarar a tentativa de unificação do povo, por meio da
língua e da criação de uma história única de forma crítica. O português era a língua falada
tanto pelo colonizador, quanto por uma elite local, assimilada, que reivindica o poder durante a
guerra de libertação e após a independência, esta elite constitui o grupo dirigente da
FRELIMO, e por isso, a opção pela língua portuguesa se dá como forma de manutenção do
lugar de poder desta elite. Esta escolha mina a possibilidade de formação de uma nação
multilíngue em que as particularidades e cultura dos diversos grupos que compõem o país de
Moçambique seriam melhor abarcados, num processo de grande liberdade e respeito as
diferenças. Atualmente5, apenas 50%, aproximadamente, da população moçambicana fala
português, a partir deste fato podemos pensar em que medida a parte do contingente não

4 Dado segundo o site: http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=country – acesso em 29/02/2012.
5 Segundo os dados do Censo moçambicano de 2007.
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falante de português consegue exercer seus direitos políticos, quando são representados e
votam em indivíduos que não se comunicam por meio da mesma língua que eles.
Em Ualalapi, entretanto, pode ser visto um movimento que busca contemplar diversos
tipos de linguagens e línguas, o suporte da língua portuguesa é modificado na medida em
ganha significações, palavras e ritmos que originalmente não lhe eram pertencentes. Já não se
trata de uma língua estrangeira utilizada para a expressão de sentimentos tão historicamente
localizados, apesar de seu caráter universal quando pensamos na abordagem das dimensões
humanas da obra. O português é apropriado, remodelado e se transforma em outra língua,
moçambicana. É por meio deste processo que Ungalani Ba Ka Khosa pode convidar o leitor a
ser parte da obra, seja partidário ou não dos preceitos da FRELIMO. O leitor se depara com
diversas possibilidades de significações da narrativa e da vivência da mesma e mergulha por
um mundo envolto nos elementos das culturas classificadas como obscurantistas combatidas
pela FRELIMO, podendo então retomar parte de sua liberdade cerceada. É através das próprias
línguas que as culturas locais podem se expressar, trazendo suas tradições e contos. Como em
muitos casos a escrita delas não está sedimentada, elas podem contar com este novo português
modificado para se comunicarem.
É por meio da literatura e seu espaço aberto para a discussão que o embate entre as
representações de Gungunhana acontece, um espaço que se encontrava fechado no campo
político de um governo ditatorial como a FRELIMO. É por essa fresta que Ungulani Ba Ka
Khosa tenta restituir as especifidades das diversas culturas existentes em Moçambique ao
contrário da tentativa de esquecimento e destruição dessas diferenças, diferenças que são ricas
e que devem fazer parte também da história do país, para que o poder não consiga retomar o
caminho da dominação colonial, o caminho da violência e opressão. E esse embate se dá, por
fim, por meio da linguagem, seja a linguagem da literatura, seja a linguagem da história oficial,
ambas que também são lugares de poder.
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Os Atos da Beata Rieti: O elogio da cidade numa hagiografia de São Francisco de Assis
(Século XIII)
Felipe Augusto RIBEIRO*
Introdução
Este trabalho1 trata de uma pequena fonte hagiográfica sobre s. Francisco de Assis, as
Actus Beati Franscici in Valle Reatina 2, cujo autor identificase apenas como frade
franciscano. Sua época de redação também é incerta, conquanto os responsáveis pela sua
primeira (e até agora única) edição, feita em 1999, concordem em situála na segunda metade
do século XIII. Ela recorta particularmente a biografia de s. Francisco numa única localidade:
o Vale Reatino, onde se situa a cidade de Rieti e onde o autor anônimo diz ter nascido e
crescido. Durante a leitura da obra notase o patente destaque que é dado ao lugar, o que nos
suscita a impressão de ser ele o personagem de um elogio tão grandioso quanto o dirigido ao
próprio santo.
Sabemos que a redação de laudações para as cidades era prática comum naquele tempo
– como nos atesta, por exemplo, Bonvesin de la Riva, com sua De magnalibus Mediolani –,
mas não na forma de hagiografias, cujos objeto e propósito são, a princípio, outros. Ambas as
formas literárias, o elogio e as hagiografias, em sendo panegíricos, seguem as mesmas regras,
mas exaltam objetos distintos: a cidade ou o santo. No entanto, por que encontramos aqui o
objeto de uma contemplada pela outra, o elogio cívico inserido numa Vida de santo? O que
motiva a elogiosa aparição de Rieti nessa hagiografia?
Essas indagações resumem o problema que ora discutiremos, do ponto de vista da
historicidade das práticas lingüísticas de uso social. A hipótese que aqui testaremos é a de que,
ao apresentar a sua cidade em uma hagiografia, o autor anônimo tenha querido valerse das
especificidades desse gênero literário para prestar um elogio distinto do usual, por isso ele não
recorreu às formas habituais de se fazêlo. Logo, tentaremos perceber quais são essas
especificidades e como a sua apropriação foi feita pelo hagiógrafo.
* Graduado em História pela UFMG. Pesquisador do GETHL e pesquisador iniciante do Laboratório de Estudos
Medievais (LEME). Contato: felipeaur@gmail.com.
1 O presente texto apresenta as reflexões iniciais de minha pesquisa de bacharelado, homônima. O trabalho desenvolvese
sob a orientação do professor André Luís Pereira Miatello.
2 Título atribuído por Paul Sabatier, na primeira edição de Speculum Perfectionis (1898, p.255), à compilação onde se
encontra essa legenda. O editor do volume ao qual recorremos, Attilio Cadderi, preferiu mantêlo.
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O gênero hagiográfico: inovações, usos, finalidades e representação
Do ponto de vista lingüístico, a hagiografia é um gênero retórico pertencente ao ramo
dos panegíricos. Do ponto de vista histórico, o entendimento atual do que seja ele está
sintetizado por Cadderi, na introdução que fez à nossa fonte: “podemos definir hagiográfico,
em senso estrito, como um documento religioso que se propõe a um fim de edificação
espiritual, inspirado no culto de um santo e destinado a promovêlo” (1999, p.32).
Esta compreensão, no entanto, foi forjada nos últimos três séculos para se referir ao
conjunto da literatura sobre homens santos e não era familiar aos medievais. Para estes, a
hagiografia era o “escrito da coisa santa” (do grego hagios: santo, graphos: escrita), desde o
Evangelho (nesse sentido, a primeira legenda hagiográfica). Portanto, as legendas medievais
eram, para os contemporâneos, a continuação das Escrituras, não só porque as imitavam em
sua forma, mas também porque traziam as figuras exemplares que emulavam e atualizavam o
arquétipo da santidade (atributo divino concedido às coisas por meio da graça) presente nos
Testamentos. Eram hagiografias, pois, no sentido de que também tratavam de coisas santas,
não porque diziam de um santo, particularmente – muito menos porque o promoviam –, ainda
que tivessem o mesmo fim de edificação espiritual.
Quanto à sua forma e funcionamento discursivo, Cadderi endossa a opinião, comum
entre os especialistas no gênero, de que a hagiografia reproduz invariavelmente as preceptivas
retóricas antigas3: de fato, sabemos que nesse campo, para os eruditos medievais, a autoridade
de Cícero, Aristóteles, Quintiliano e outros é inquestionável. A ela agregase a autoridade das
Escrituras, as principais reveladoras da verdade.
Sendo a forma invariável, a inovação do gênero hagiográfico acaba se limitando, pois, à
sua matéria. Como dissemos, a novidade trazida pelo Evangelho é um outro objeto de louvor:
para os cristãos, não se trata mais da moral antiga, dos imperadores, senadores e da República,
e sim da santidade a que nos referimos, da fé e da vontade divina. O que o hagiógrafo faz é se
apropriar das formas antigas para colocálas a serviço desse novo objeto, destilandoas de seu
teor e preenchendoas com novas intenções. As inovações em termos de forma não excedem os
rearranjos de tópicas, segundo a variação das intenções e dos usos4: é por esse prisma que a
forma nos informa, pois nesse rearranjo podemos vislumbrar as intenções do autor.
3 A autoridade das preceptivas clássicas é tão imponente para os medievais que elas acabam se configurando como uma
“máquina de gêneros”, para falar com Pécora (2001).
4 Para uma reflexão resumida sobre a preeminência das convenções de gênero no fazer retórico, cf. Pécora (2001).
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A respeito dos usos da hagiografia, algumas observações se fazem pertinentes. Sabemos
que os encômios eram geralmente lidos para uma platéia, em ocasiões públicas; daí a sua
patente oralidade. Nesse sentido, as legendas hagiográficas tiveram em seu tempo papéis
sociais que as tornaram mais que monumentos religiosos: eram obras de vulgarização pastoral,
utilizadas como fonte para os discursos de pregação, diante de assembleias. Elas recriavam o
mundo através da mímesis, atualizando as narrações canônicas precedentes. Valendose tanto
de normas retóricas conhecidas quanto do “aparato cultural” do público procuravam atender a
seus anseios, inserindo o elogiado na rede semântica da platéia para garantir a sua
familiarização, e, por conseguinte, o seu convencimento, através de histórias e figuras que lhe
fossem próximas e verossimilhantes.
Assim, as hagiografias serviram às causas religiosas e eclesiásticas, locais ou universais,
não apenas pelas suas relações extratextuais, mas também pela sua matéria, pelo seu uso e
pelas finalidades que definem os panegíricos desde a Antiguidade: a rememoração e a
homenagem de alguém que viveu virtuosamente (o encômio) e a sua apresentação como
exemplo edificante5. Os hagiógrafos aceitavam, portanto, a “arte das belas letras” como o
único intrumento capaz de expressar com a maior dignidade possível a sublimidade da matéria
retratada e de cumprir a função que dela se esperava.
Por fim, devemos considerar também que o elogio típico do panegírico conforma ideais
a serem seguidos: a sua finalidade é “formar” o público, não informálo. Logo, falase sempre
do que foi com vistas ao que deveria ser; a realidade subsidia a formulação de modelos. Como
uma atividade mimética, a literatura panegírica emerge do “quadro de referência”6 (no caso da
hagiografia, o cristianismo e o culto santoral) onde se encontra para extrapolálo, a fim de nele
intervir, fixandolhe o ideal veiculado. Da verdade produzse a verossimilhança e para o
panegirista o importante é ser verossímil, não verdadeiro, porque o verossímil convence mais
que o verdadeiro. Por consequência, o que o panegírico fornece é uma representação, um
modelo forjado para edificar a realidade.
Temos então definida a especificidade do discurso hagiográfico: a matéria (a santidade).
É pensando nelas, nos usos e nas finalidades do panegírico – atualizadas pela hagiografia – e
5 Chaïm Perelman e Lucie OlbrechtsTyteca (2005) ressaltam as finalidades políticas e pedagógicas do gênero epidítico,
com o qual se intercruza o hagiográfico.
6 Segundo expressão empregada por Lima (2006, p.400). Importantes são as compreensões que esse autor fornece, acerca
da atividade mimética.
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na representação que ele constrói que esperamos responder ao problema que levantamos, na
direção das intenções do autor de nossa fonte.
O prólogo: paralelismo e declarações explícitas
Em vários de seus artigos, Bernard Guenée7 destaca o importante papel do prólogo na
literatura medieval: o espaço aberto onde o autor se mostra. Nossa fonte corrobora essa nota,
pois é nessa parte do texto que encontramos os principais argumentos para a reflexão que
propusemos. Recolhamos, então, alguns trechos que nos pareceram úteis.
Logo após uma rápida apresentação de s. Francisco, o Anônimo Reatino assevera:
“Embora este glorioso confessor, o santo pai Francisco, tenha iluminado com a palavra e o
exemplo cada parte do mundo, todavia refulgiu mais difusamente, com a vida e a doutrina, nas
partes de Rieti” (ACTUS..., 1999, p.133). E continua:
Como Cristo escolheu Belém lugar sacro de seu nascimento, mas enalteceu
Carnafaum sobre as outras cidades, em virtude da fé de seus habitantes, assim o
discípulo de Cristo, Francisco, santificou Assis, sua cidade natal, mas refulgiu na
província de Rieti por uma especial predileção e pelo esplendor de muitos milagres
(ACTUS..., 1999, p.133).

Temos aqui a primeira ocorrência daquela que será a mais constante tópica retórica da
obra, o paralelismo. Ele efetua a intertextualidade com a narrativa bíblica que imediatamente
eleva s. Francisco e, com ele, Rieti, ao mais alto prestígio imaginável para um cristão: o santo
está para Cristo assim como o Vale Reatino está para o mundo, Assis para Belém e Rieti para
Carnafaum. Tal procedimento deixa óbvia a vontade do autor de enaltecer o período reatino da
vida do santo perante qualquer outro.
É também no prólogo que encontramos explícita a declaração que o autor faz de seu
objetivo:
Conservandome um indigno professor da predita regra [a que Francisco levou ao
papa para fundar a ordem], nascido e crescido entre esses lugares, decidi recolher em
um sumário tudo aquilo que o glorioso pai Francisco operou, por graça divina, nestes
lugares. Filo com reta fé e consciência pura, como pude, a fim de que os frades, que
escutam com devoção as coisas que digo, sejam inspirados a meditar nestes lugares
sagrados, seguindo as normas da virtude. E os reatinos si corrijam da sua pouca
devoção e sejam animados pela maior diligência e fervor nos resguardos do nosso
santo pai e dos preditos lugares (ACTUS..., 1999, p.139).
7 Cito, dentre eles, dois: “Les premiers pas de l'histoire de l'historiographie en Occident au XIIe siècle.” In: Comptes
rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, 127e année, n. 1, 1983. p. 136152; e “Histoires,
annales, chroniques. Essai sur les genres historiques au Moyen Âge.” In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations.
28e année, n. 4, 1973. p. 9971016. Ambos encontramse disponíveis em http://www.persee.fr.
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Segundo ele, a sua legenda deveria servir à correção moral dos reatinos. Notase neste
trecho também a ocorrência de uma tópica retórica comum em prólogos: a modéstia. Podemos
sem problemas encarar que ela expresse um princípio moral pertinente ao ofício de um frade
que escreve sobre o seu santo “pai” fundador, mas, dentro do discurso do texto, ela também
parece cumprir a função de garantir a idoneidade do que será dito e da própria obra, justamente
no momento em que o autor expõe a si e a seus irmãos e compatriotas. Mas qual seria o motivo
para tal “puxão de orelha”?
Outro excerto importante que podemos retirar do prólogo é aquele em que o autor nos
traz uma bela representação do Vale Reatino:
Fora da predita cidade, em um espaço circular que não supera vinte milhas, o pio pai
construiu quatro templos [dimore], nos quais operou coisas maravilhosas (...). Como o
arauto [vessillifero] de Cristo, iniciou a sua gloriosa vida na cruz, segundo a norma da
cruz prosseguiua, sobre a cruz terminoua e por meio da cruz se reprometia tornarse
glorioso, como de fato é. Assim, dos preditos lugares compôs de modo admirável uma
cruz (ACTUS..., 1999, p.133).

Rieti, para o Anônimo, é um símbolo da graça divina, uma cruz cujas extremidades são
os quatro templos construídos por s. Francisco. Essa é uma imagem poderosa dentro da
simbologia cristã, reveladora não apenas da ideia que o frade tinha de sua terra natal, mas
também das expectativas que tinha a seu respeito, do que desejava para ela. Conforme
pensamos acerca do elogio e da representação do panegírico, esse pode ser um indício da
maneira como o autor esperava intervir em sua realidade, na Rieti onde vivia.
Só por esses trechos já podemos perceber como a santidade é atribuída à cidade através
do santo, aqui um mero pretexto. As finalidades da rememoração, da homenagem e da
edificação pelo exemplo moral parecem ter aqui um outro sujeito além do suposto
protagonista. Ainda que saibamos que nem só os homens podem ser santos, o curioso, por
enquanto, é perceber que a cidade terrena, desde o início indigna do louvor cristão, esteja
desfrutando da categoria de santa (quando, teoricamente, só a Jerusalém Celeste o é), da
exemplaridade.
Expressividades implícitas
No final do prólogo o autor fornece o índice da obra, como qualquer hagiógrafo. Seus
capítulos perpassam todas as virtudes do santo, vinculando cada uma ao espaço retratado.
Assim acontece no capítulo sexto, por exemplo, em que, ao descrever como s. Francisco, em
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sua exemplaridade, doou sua túnica aos outros em pleno inverno, o Anônimo Reatino pontua
que “uma vez, durante o inverno, meditava no ermo de Sant’Eleutério, próximo ao castelo de
Contigliano, na província de Rieti” (ACTUS..., 1999, p.207). O mesmo se vê no capítulo
oitavo, quando “aconteceu que dois frades, de países longes, dirigissemse ao ermo de Greccio,
na província de Rieti, para ver pessoalmente o homem de Deus e receber dele a bênção que há
muito tempo desejavam” (ACTUS..., 1999, p.237). Os demais capítulos repetem esse
procedimento: na narração de cada feito, a primeira informação que o autor fornece é o lugar
onde ela aconteceu, como se quisesse demarcar cada ponto em que um milagre aconteceu ou
um ensinamento admirável foi transmitido.
Ao longo dessas passagens a aparição de cidadãos reatinos ilustres e devotos – com
destaque para o cavaleiro Ângelo Tancredi, cuja descrição é bem mais extensa e elogiosa que a
dos demais companheiros de s. Francisco8 – também é recorrente:
Glorifiquese a Índia pelas suas gemas, Sabá pelo incenso, a Arábia pelo ouro e a
Itália pela potência; a cidade de Rieti exalte, goze, glorifiquese do seu tesouro
incomparável, o beato Ângelo, cidadão reatino. Ele emerge pelo pertencimento à santa
Ordem dos Menores, e de tal admirável edifício será sempre uma pedra fundamental.
A cortesia excelente, a bondade melíflua e a docíssima afabilidade do frade Ângelo
Tancredi, um nobre de Rieti. Este fora o primeiro cavaleiro agregado à nossa Ordem
(ACTUS..., 1999, p.151 e 215).

Ademais, todas as descrições dos recantos do vale contribuirão, sempre lançando mão
do paralelismo, para a sua mistificação, anunciada no prólogo:
A feliz cidade de Rieti levante um canto novo ao Altíssimo, porque o seu monte, o
monte Rainiero, foi preenchido pelo Senhor com divina doçura; consagrado com o
sabor melífluo da sua presença, em meio à multidão festiva dos bemaventurados. Este
é o monte Sinai, onde, ouvindoo todos, foi dada a lei, viuse a fumaça da vergonha,
ouviramse o terremoto e os sons da repreensão, ouviramse em meio às luzes
ofuscantes as palavras de Cristo; onde se viu claramente o fogo ardente invadir as
almas bem dispostas. Este é o monte Carmelo, onde a alma de Francisco se entretinha
e estava na presença do Senhor. Este é Fontecolombo, que devemos subir a pés
descalços, porque este lugar é verdadeiramente santo (ACTUS..., 1999, p.171).

Esses são alguns dos mais expressivos aspectos que se observam implícitos na narrativa
do Anônimo Reatino, que determinam a nossa impressão de um elogio prestado à Rieti e da
sua mistificação. Todos esses excertos se constituem em pistas fundamentais para a nossa
problemática. Se considerarmos respondida a nossa indagação inicial – o frade recorreu à
hagiografia não para simplesmente elogiar, mas para santificar a sua cidade –, restará, então,
8 Os trechos sobre Ângelo são, para Cadderi, os mais reelaborados desta legenda, em respeito às fontes maiores da vida
de s. Francisco.
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perguntar por quais motivos o Anônimo Reatino procede a tal consagração, e para tanto temos
já duas pistas: 1) o hagiógrafo identificava algum erro na conduta de seus concidadãos e
esperava que sua obra os inspirasse a corrigirse e 2) ele enxergava em Rieti um espaço
místico, acreditava que havia sido sacramentada por s. Francisco, e a representação que denota
esse sentimento indicia a maneira ou a direção na qual se esperava que a correção ocorresse.
A hagiografia franciscana: pregação, política e vida religiosa
De caráter eminentemente urbano, a Ordem dos Frades Menores, fundada por s.
Francisco, sempre manteve com as cidades uma relação assaz estreita. Não foi à toa, pois, que
desde o seu começo os minoritas atuaram, diretamente ou diretamente, no governo das
cidades, especialmente daquelas do centronorte italiano, ajudando, por exemplo, na
concepção dos estatutos municipais. E nessa sua atividade dois ofícios desempenharam o papel
de base: a pregação e o culto ao fundador.
Para ambos a tradição hagiográfica franciscana converge. Levandose em conta os usos
a que serviam as hagiografias medievais, é fácil compreender que tenham veiculado
verdadeiros projetos sóciopolíticos, voltados, como vimos, para a edificação da realidade em
que se inseriam; mais apropriadamente, para a edificação espiritual das cidades. Tomando,
pois, a nossa legenda como um exemplo disso, ela nos aparece como o instrumento com o qual
o frade anônimo pretende mobilizar o misticismo que ele crê residir em Rieti para corrigir a
conduta de seus confrades, conforme enunciou. Justificase, pois, o sermão visto no prólogo: a
obra funde a pregação e o culto ao s. Francisco.
Tal raciocínio se confirma ainda mais quando destacamos outra informação importante
fornecida por Cadderi. À provável época de composição da obra a região de Rieti já era
conhecida pela alcunha de “Vale Santo”, embora não saibamos se em decorrência da presença
de s. Francisco ou se pela antiga atração que exercia sobre religiosos eremitas.
Dirigiuse, portanto, à província de Rieti, decidido a fazer aquilo que havia concebido
na visão divina e para obedecer ao comando do Senhor, que lhe havia dito: “Francisco,
vai e te retire por quarenta dias em um lugar deserto, que eu te mostrarei: comporás a
tua regra com as palavras que eu te direi; e, como tu pedes, fornecereite breves,
seguros e claros remédios, que colocarás nela, segundo o beneplácito da minha
vontade.” (ACTUS..., 1999, p.157).

Nesse trecho percebemos que, segundo o hagiógrafo, Deus mesmo aponta Rieti como o
“lugar deserto” onde s. Francisco deveria meditar para compor a regra de sua nova ordem.
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Considerando inclusive o paralelismo entre s. Francisco e Moisés, é provável que o Anônimo
Reatino esteja aqui se referindo a essa histórica qualidade da região, de um deserto propício à
prática eremítica. Assim como o Sinai foi o lugar sagrado onde Deus deu as leis a Moisés,
Rieti, para o Anônimo, foi o lugar sagrado onde Deus deu a regra a s. Francisco (vimos em
trecho anterior essa identificação direta). Em suma, ainda que não possamos precisar a época
de surgimento do rótulo de “Vale Santo”, é provável que Rieti já gozasse dessa fama antes de
s. Francisco, o que teria feito o santo eleger o lugar como seu espaço de meditação e
consolidado, para os reatinos, a vida eremítica como a vida religiosa por excelência.
[Durante] Um tempo, o papa Inocêncio III estabeleceuse com toda a cúria romana na
cidade de Rieti. Alguns cardeais fizeram o beato Francisco saber que, vindo a Rieti,
ficasse alguns dias, pelo amor deles. Viera o homem santo e, renegando a pompa do
mundo e a conversação dos homens, não entrou na cidade. Retirouse, ao contrário, na
colina de São Fabiano, perto de Rieti, em uma igreja nomeada pelo predito santo.
Havia ali um sacerdote de conversação e de vida exemplares, e o pai pediulhe que lhe
permitisse ficar com ele por alguns dias (ACTUS..., 1999, p.229).

Vêse claramente nesse trecho qual era o estilo de vida religiosa preferido por s.
Francisco: desprezamse as pompas da vida conventual, em apreço pela vida de retiro. É esse o
estilo de vida que o Anônimo propõe ser emulado pelos frades e louvado pelos cidadãos
reatinos.
Não se trata, contudo, de imaginar que o Anônimo se opusesse à vida na cidade; embora
àquele tempo uma certa crise institucional colocasse a Ordem novamente no dilema entre a
pregação e o retiro, Cadderi nos faz lembrar que a ausência de menções, por parte do autor, a
esse embate mostra que ele não estava defendendo algum dos lados. O próprio s. Francisco
vivenciara intensamente essa dúvida, mas, perguntando ao Senhor se lhe prestaria melhor
serviço pregando ou meditando, recebeu a resposta de que era necessário conciliar ambas as
práticas. Nesse sentido, é mais provável que o Anônimo, mostrandose tão zeloso com a
memória do “pai”, estivesse reafirmando essa postura através do enaltecimento da prática
eremítica, num momento em que os frades conventuais tornavamse primazes e despertavam a
rejeição da população reatina, receosa da sua atividade inquisitorial. Era preciso, pois,
conciliar a necessidade de intervenção na vida urbana com a simpatia nativa pela vida
eremítica.
Acreditamos ser por isso, portanto, que o Anônimo, como vimos no prólogo, pede que
os irmãos frades inspiremse a meditar nos ermos, mobilizando para isso o emblema do
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misticismo presente no Vale. E provavelmente é pelo mesmo motivo que o autor pede que os
concidadãos reatinos corrijamse de sua pouca devoção (à Ordem e a s. Francisco, é claro),
mobilizando, para tanto, o seu sentimento cívico, através do elogio e da santificação da pátria.
Essa é a nossa proposta de explicação para a ocorrência de Rieti nesta hagiografia.
Conclusão
Sendo assim, esperamos ter percorrido, ao longo deste texto, um caminho que
sustentasse as possibilidades de resposta aqui propostas para questões que levantamos. Através
da compreensão da dimensão literária e textual da fonte, com suas funções e mecanismos de
expressão, acreditamos ter sido possível elucubrar quais foram as intenções que motivaram o
autor a optar pelo discurso hagiográfico para dizer de Rieti e falar aos seus habitantes, tendo
como monumento s. Francisco. Articulando a esse entendimento a análise de aspectos
contextuais da obra, confiamos ter sido possível aventar explicações plausíveis para a notável
aparição de uma cidade num panegírico religioso.
Não podemos ter certeza sobre qual era, especificamente, o erro que o Anônimo
denuncia em seus compatriotas, mas certamente ele diz respeito, ao mesmo tempo, à sua
dedicação para com a pátria e para com o maior homem que nela já existiu: s. Francisco. Não é
à toa, pois, que ambos são cultuados, possivelmente na expectativa de que apelem aos mais
familiares sentimentos do público a quem essa legenda se destinava e, por conseguinte,
comovamno no sentido da correção de sua devoção e prática religiosa. Essa certamente era a
maneira com que o hagiógrafo esperava contribuir para a edificação moral de sua cidade.
Se o frade quisesse apenas elogiar a cidade de Rieti, poderia fazêlo de qualquer outra
maneira, mas aparentemente só a hagiografia, pela especificidade de sua matéria, pela sua
capacidade representativa e pela potencialidade de suas finalidades podia atender às suas
pretensões e responder ao problema que ele identificava, mobilizando o emblema da santidade
e do misticismo para comover o seu público a favor da ordem municipal. Rieti não poderia ser
mais sagrada se não aparecesse na Vida de um santo tão importante e no discurso do mais
louvável dos instrumentos retóricos disponíveis.
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Autoficção e Direitos dos Animais: análise do caso Homem Animal, de Grant Morrison
(19881990)
Márcio dos Santos Rodrigues*

Figura 1: respectivamente, as páginas 1 e 2 da primeira
edição de Animal Man # 1 (September 1988).

A primeira edição escrita pelo roteirista escocês Grant Morrison para Animal Man
começava com uma sequência em que uma enigmática personagem1 se dirigia à San Diego,
cidade da Califórnia. À medida que a personagem caminhava, havia uma voz narradora que, de
maneira pejorativa, descrevia a cidade e finalizava o último quadro da página, em tom de
lástima, com duas frases: “Why do we ever come down?... Why did we come down out of the
trees?” [“Por que tínhamos que descer?... Por que descemos das árvores?”]. Na página que se
segue, somos apresentados ao protagonista da série que aqui tomamos como objeto de estudo,
Bernhard “Buddy” Baker – o Homem Animal –, tentando salvar o gato de sua vizinha que se
* Mestre em História pelo PPGH / UFMG. Pesquisador do GETHL. Contato: marcio.strodrigues@gmail.com.
1 O uso de personagem no feminino é proposital e serve para designar aquelas fictícias, tal como aparece em Candido
(1998).
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encontra preso em uma árvore. É significativo o roteirista Grant Morrison ter apresentado
Buddy – logo em seguida e em destaque – em cima de uma árvore. Talvez pelo fato de que o
“Homem Animal” encarnará ao longo das 26 edições escritas pelo roteirista entre 1988 e 1990
a conexão entre homem e natureza, particularmente no que se refere aos vínculos constituídos
ao longo do tempo entre humanos e animais não humanos. O interessante é que essa conexão –
que aparentemente passou por despercebida e que foi reivindicada, no decorrer da década de
1980, pelo movimento ecológico em geral – é reforçada por um “pequeno detalhe”/“um
pormenor revelador” (GINZBURG, 1989, p.143179), que é a frase da vizinha, que sugere a
Buddy tomar cuidado, pois cair da árvore representaria uma queda e tanto (“It’s a long way
down!”). Nesse trecho, um tanto metafórico, o roteirista imprimiria sua primeira mensagem
ecológica, pois “cair da árvore” nos coloca a reflexão acerca das razões pelas quais o homem,
ao descer da árvore e começar a andar de pé, passou a negar sua animalidade e a enxergála
como um defeito2. Esta mensagem interessaria ao historiador como uma prática discursiva,
justamente por ela construir sentidos/significados para a complexa e contraditória relação entre
homem e natureza. Interessaria ainda mais ao historiador por ela ser construída através de uma
fonte que, nos dias de hoje, tem ganhado espaço nos estudos históricos. A saber, as histórias
em quadrinhos.
Com esta comunicação, tratamos acerca da conotação política da autoficcionalidade
construída em algumas das 26 edições que o roteirista escocês escreveu para o Homem Animal.
Em outras palavras, lidaremos aqui com o cruzamento entre a experiência de um escritor de
quadrinhos e a de seu relato ficcional. Abordaremos aqui como esse mesmo cruzamento pode
ser expressivo de uma conotação política. Se considerarmos a indicação de Benjamin de que
“O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos
outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 1994,
p.193) [em nosso caso, tratamos de leitores], poderíamos, em certa medida, atribuir a Homem
Animal um estatuto de obra autobiográfica, não?
A nosso ver, Animal Man não poderia ser considerado como uma narrativa
autobiográfica, mas autoficcional, já que Grant Morrison recorre a uma personagem fictícia,
cuja existência se efetiva através da linguagem dos quadrinhos, para especular sobre problemas
2 Há, em nossa cultura, uma carga depreciativa em torno da palavra “animal” que faz com que qualquer pessoa, ao ser
qualificada como tal, se considere inferiorizada.
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do mundo social. Autobiografias teriam, na condição de gênero confessional, um apreço maior
pelo passado – no caso, o passado pessoal de um autor – e podem ser definidas por três
instâncias que se ajustariam: personagem, narrador e autor. Daí, o fato delas serem narradas
em 1ª pessoa, de maneira geral. Nesse relato retrospectivo, conforme Lejeune, uma pessoa real
toma como matéria de reflexão “sua própria existência, pondo ênfase em sua vida individual e,
em particular, na história de sua personalidade” (LEJEUNE, 1975, p.14)3. Já na autoficção –
neologismo cunhado por Serge Doubrovsky em 1977 –, a personagem é um ente através do
qual determinado autor inscreve a si próprio na matéria que cria, se situando, de maneira
figurada, no interstício entre “mentira” e “confissão” (KLINGER, 2007, p.51). Em Animal
Man, Grant Morrison recorre a Buddy Baker como uma espécie de alterego e faz dele um
meio para se inserir na militância pelos Direitos dos Animais. Em outras palavras, o roteirista
faz da ficção um instrumento para pronunciar aquilo que para ele seria ou se constituiria em
“uma verdade”. Ao mesmo tempo, faz de seu trabalho como roteirista um exercício de
autocrítica, problematizando a respeito de si mesmo como profissional da área de quadrinhos e
como indivíduo.
Morrison, tal como Buddy, se tornou vegetariano à medida que a série se desenrolava.
O roteirista não deixa claro se deixou de consumir carne, influenciado ou não pelo rumo que o
enredo estava tomando. O envolvimento dele com o vegetarianismo pode ser confirmado
através de algumas das respostas dadas aos leitores ao final de cada edição, na seção de cartas
– respostas dadas ou pela editora da série, Karen Berger, ou então pelo próprio roteirista. O
que teríamos aqui é uma experiência de vida se voltando para a ficção e viceversa. O fato de
Buddy, ao entrar em contato com a essência dos animais, se tornar um vegetariano radical é
comportamento bastante compreensível: sentir o que os animais sentem faz com que Buddy
passe a interpretar o ato de ingerir carne como similar ao canibalismo. Já no caso do roteirista,
a repulsa em comer carne não estaria vinculada a uma capacidade de assimilar os sentimentos
animais (não da forma como Buddy é capaz), mas a percepção de que animais são capazes de
sentir dor e, por isso mesmo, não deveriam ser oprimidos em qualquer situação. À medida que
escrevia a série, o roteirista escocês ainda se filiou ao Animal Liberation Front Supporters

3 “Récit retrospectif [...] qu’une personne réellle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie
individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personalité”.
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Group (ALF SG)4 – uma organização marcada pela “ação direta” que, por diversas vezes,
promove “atividades ilegais envolvendo o resgate/liberação de animais provenientes de locais
de abuso e sofrimento” (LIDDICK, 2006, p.41)5 – da mesma maneira como Buddy aparece
juntamente com um grupo de ativistas, participando de uma sabotagem para libertar macacos
que tiveram seus olhos costurados ou então ajudando outros ativistas contrários à caça de
raposas (ver a edição #10). Vale ainda lembrar que Buddy, em sua juventude, havia sido um
punk rocker. Morrison, durante a década de 1980 era guitarrista de uma banda de Glasgow, sua
cidade natal, chamada The Mixers (CALLAHAN, 2007, p.241). Há, por vezes, uma correlação
estreita entre o movimento punk, surgido a partir de meados dos anos 70, e o movimento pelos
direitos dos animais que aqui cabe ser mencionada. De certo modo, essa correlação que aqui
apenas aludimos justificaria o uso do Homem Animal como um alterego.
Em Animal Man há ainda um trabalho interessante de metalinguagem, que tem início na
edição #5, intitulada The Coyote Gospel (O Evangelho do Coiote, traduzindo para o português)
e termina na última edição escrita por Morrison, a edição #26. A quinta edição trazia em sua
capa uma mão gigante empunhando um pincel a colorir o Homem Animal, assinalando de tal
modo para uma expectativa que iria se confirmar em seu interior: a história de um azarado
homem decidido a ajustar contas com um coiote humanóide no deserto serviria de pretexto
para explorar o processo criativo em uma HQ, em que a presença do autor se faz marcante, e
os múltiplos diálogos que essa modalidade artística estabelece com outros meios. Já a última
edição apresentaria o “confronto” de Buddy com seu escritor: o próprio Grant Morrison!
Nessa edição, o roteirista, além de discorrer acerca da trama – em particular, sobre
aquela série de coisas que, por sua vontade, aconteceram ao Homem Animal – trataria dos
motivos de fundo político pelos quais executou a série e pediria desculpas aos leitores por
fazer dela uma espécie de sermão, uma espécie de apologia pelos direitos dos animais.
Ideias em movimento
Cumpre lembrar que o “Homem com poderes animais” – como também é conhecida a
personagem – não é criação do roteirista Grant Morrison, mas de dois norteamericanos: Dave
Wood (roteirista) e Carmine Infantino (desenhista). Wood e Infantino conceberam o Homem
4 Ver Morrison (2002, p.5). A Informação também se encontra disponível em www.antennae.org.uk/ANTENNAE ISSUE
09.doc.pdf . Acesso em janeiro de 2010.
5 Trecho original: “illegal activies involving the rescue/ release of animals from places of abuse and suffering”.
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Animal para a edição 180 da revista Strange Adventures, publicada pela DC Comics em
setembro de 1965. Essa edição mostrava como Buddy Baker adquiriu a capacidade de
assimilar as capacidades dos animais, após ser exposto à radiação de uma espaçonave
alienígena enquanto caçava. A versão de Morrison apresenta algumas diferenças: Buddy morre
com a radiação6 e acaba sendo revivido pelos alienígenas que tripulavam a espaçonave. Os
alienígenas, na versão do roteirista escocês, reconstruíram o corpo de Buddy ao ressuscitálo e
fizeram com que seu novo corpo ficasse, por assim dizer, ligado àquilo que o roteirista chamou
de “campo morfogenético”, isto é, uma espécie de energia que conecta todos os animais da
Terra (para maiores explicações ver a edição #11). Deste modo, Buddy se torna capaz de
absorver as habilidades e a ter senciência7 de qualquer animal que esteja dentro do seu raio de
alcance por um período de trinta minutos.

Figura 2 – O encontro entre o Homem Animal e seu roteirista na edição # 26
(publicada originalmente em agosto de 1990)
6 Em 1988, ano em que Morrison assume o “Homem com poderes animais”, o mundo já havia tomado conhecimento do
desastre de Chernobyl. Pessoas adquirindo superpoderes por meio da radiação seria, naquele contexto, um argumento
um tanto sem cabimento nos quadrinhos.
7 Palavra não dicionarizada que expressaria a capacidade de sentir dor e/ou prazer dos animais (humanos ou não
humanos).
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Quando o Homem Animal foi criado em 1965, não chegou a fazer sucesso entre os
leitores. Acreditamos que o fracasso de vendas da personagem estaria relacionado ao fato de
que outras personagens com poderes e nomes inspirados nos dos animais já existiam no
mercado editorial de quadrinhos. Deste modo, a ideia de um deles ser capaz de assimilar as
habilidades de todos os animais parece não ter sido algo que despertasse atenção maior
naquele momento entre os leitores – tanto foi que o Homem Animal estrelou apenas cinco
edições publicadas, entre 1965 e 1967, das páginas da Strange Adventures. Logo depois, o
Homem Animal se tornaria uma personagem de “segundo escalão” ou mesmo esquecida, até
adquirir notoriedade nas mãos de Morrison.
O sucesso do Homem Animal escrito por Morrison, sem cair em determinismos – uma
vez que aqui não estaríamos lidando com causas, mas com condições – se deve, de certo modo,
ao fato de que o roteirista escocês ter inserido a personagem de Wood e Infantino no seio de
discussões em pauta naquele contexto de final da década de 1980. Morrison trouxe à tona um
debate que estava em curso há tempos, mas que tãosomente adquire contornos de movimento
político e social na década anterior ao lançamento de sua versão do Homem Animal: o ativismo
em defesa dos animais8. Assim, parte das reivindicações apresentadas por Morrison,
acreditamos, deveria ser percebida como inscrita em um terreno de disputa e negociação que
reproduz, em nível cultural, os dilemas e paradoxos em torno dos direitos dos animais.
Muitos dos argumentos apresentados por Morrison ao longo da série estão em
consonância com as ideias de filósofosativistas, que influenciariam e foram influenciados em
muito pelo debate em torno dos Direitos dos animais, como Peter Singer 9 e Tom Regan10.
Convém salientar que a proposta aqui passa longe de buscar uma origem dos argumentos de
8 Na década de 1970, diferentes atores sociais – militantes pelos direitos civis, feministas, ecologistas, pacifistas,
anarquistas etc. – voltaram sua atenção para os direitos dos animais. Contrapondose ao consenso dominante que
coisifica animais não humanos, definindoos como meras propriedades e recursos, esses diferentes atores elaboraram as
mais variadas justificativas para que seres humanos não tivessem a legitimidade para explorálos, confinálos, retirálos
de seu ambiente natural, matálos e/ou se alimentar deles. Uma delas é a de que animais possuiriam direitos em virtude
da sua condição de terráqueos; condição esta, compartilhada com os seres humanos. Sendo assim, deveriam receber a
mesma consideração. Em consonância com esse processo, é lançada pela UNESCO, em janeiro de 1978, a Declaração
Universal dos Direitos dos Animais, assinalando, dentro entre outras coisas, que “Todos os animais nascem iguais
diante da vida, e têm o mesmo direito à existência” (1º artigo).
9 Filósofo australiano, autor de Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals – obra lançada
originalmente em 1975 e amplamente conhecida pelos ativistas ligados ao movimento pelos direitos dos animais (A
obra foi traduzida e publicada no Brasil em duas oportunidades: a primeira, pela editora Lugano (Porto Alegre, 2004) –
e a mais recente, publicada pela WMF Martins Fontes (São Paulo, 2010).
10 Filósofo norteamericano, autor de Jaulas Vazias: Encarando o Desafio dos Direitos Animais (REGAN, Tom. Jaulas
vazias: Encarando o desafio dos direitos animais. Tradução: Regina Rheda. Revisão técnica: Sônia Felipe e Rita Paixão.
Porto Alegre: Lugano, 2006).
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Morrison nas obras desses autores, mas perceber como a série produz seus próprios efeitos.
Falar de movimentos políticos e sociais necessariamente nos levaria a inserir no debate alguns
pensadores, percebendo a vinculação (ou não) dos argumentos apresentados pelo roteirista
com as ideias de um ou outro teórico do movimento pelos Direitos dos Animais. Todavia,
faltamnos dados empíricos mais precisos para confirmar o que Morrison teria lido desses
filósofosativistas para a elaboração dos roteiros de Homem Animal. Em entrevista à Antennae
The Journal of Nature in Visual Culture11, o roteirista não faz menção a autores, mas lembra
que ter assistido quando jovem ao documentário “The Animals Film 12” foi decisivo para a
elaboração de Animal Man e, também, para a criação de We313. Morrison também nos informa
na seção de cartas da edição #2 que, embora a personagem tenha caído no ostracismo, ele a
conhecia desde a juventude.
Sabemos da postura anarquista do roteirista por meio de outras de suas obras 14 – o que
poderia ser uma das chaves de leitura para a compreensão do veganismo/vegetarianismo de
Morrison, visto que a luta hoje cunhada como antiespecista apresentaria uma forte ligação com
o ideário anarquista (FLÜKIGER, 2009). É manifesto que, em algumas correntes do
movimento pelos direitos animais, as ideias libertárias se façam presentes e atuantes (BEST,
2009). A denúncia contra qualquer forma de coerção que possa causar prejuízos a seres
humanos, característica esta do anarquismo, é transposta àquela da exploração dos animais. A
ideia de um mundo sem fronteiras permanece, mas o esforço de deslegitimar os mecanismos
que se encontram por detrás da separação entre humanos e animais não humanos é desdobrado,
de modo que a barreira de espécies também caia por terra. Dentro de um enfoque anarquista,
“cada indivíduo deve forjar sua própria liberdade e compartilhála com seus companheiros”
(WOODCOCK, 1981, p.16). No interior da corrente anarquista do movimento em defesa dos
animais, a liberdade seria um direito não restrito aos seres humanos e, por isso mesmo, deve
11 A entrevista realizada por Lisa Brown em janeiro de 2009 para o volume 9 da Antennae encontrase disponível em
www.antennae.org.uk/ANTENNAE 20ISSUE 209.doc.pdf . Acesso em: dezembro de 2009.
12 Dirigido por Victor Schonfeld e lançado em 1981, o documentário tratava acerca da exploração sistemática dos animais.
Para tanto, enfatizava cenas que podem ser tidas como “polêmicas”.
13 Outra HQ escrita por Morrison e lançada em 2004 pelo selo Vertigo (da Editora DC Comics). A história é
protagonizada por três animais domésticos (um cão, um gato e um coelho) que foram sequestrados pelo governo norte
americano e submetidos a experiências com a finalidade serem transformados em armas letais. Mais tarde, o trio foge
do laboratório e tenta reencontrar o lar, mas antes disso tem que enfrentar o exército norteamericano.
14 Morrison deixa mais claro nos quadrinhos sua inclinação anarquista em The Invisibles, em 68 edições, publicada entre
1994 e 2000 pelo selo Vertigo. A série girava em torno de personagens membros de uma sociedade secreta anarquista
(Para maiores discussões sobre a correlação entre o anarquismo e particularmente o trabalho de Morrison, ver Neighly;
CoweSpigai, 2003).
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ser compartilhada até mesmo com aqueles que não pertencem à nossa espécie. Falar em
direitos dos animais seria um tanto desnecessário ou mesmo soaria como um absurdo para
membros dessa vertente, visto que animais não têm deveres/obrigações para com os homens.
Sendo assim, não poderiam ser integrados e regulados pela mesma comunidade moral que nós
humanos. Eles não são forçados a pagar impostos pelos mesmos motivos que humanos são
obrigados, tampouco podem votar e/ou fazer uma escolha moral. Em outras palavras, não
teriam a mínima ideia do que “direitos” realmente significam.
Para se determinar que animais tenham ou não direitos, há de se considerar que a
existência de uma instância mandatária deles. Visto que o anarquismo tem em vista a premissa
da “negação do princípio da autoridade nas organizações sociais” (FAURE, 1981, p.58), torna
se possível estabelecer uma correlação com o esforço de ativistas em prol dos animais em
romper com o sistema que submete os animais aos interesses humanos. Tal correlação se
expressaria em algo como o acrônimo da ALF (Animal Liberation Front Supporters Group),
em que a letra “A” (de “Animal”), ao estar inscrita no interior de um círculo, estabelece
paralelos como o símbolo do anarquismo.
Mesmo que não existam indicações precisas que confirmem a influência de pensadores,
escritores e correntes (anarquistas ou não), é possível afirmar que Morrison estaria se
reportando a representações discursivas que se disseminam pelo imaginário social. Se assim
não fosse, a trama tecida pelo roteirista tampouco seria compreensível aos leitores. Tais
representações necessariamente podem não ser derivadas de sua interpretação sobre as obras
de autores como, por exemplo, Singer e Regan, mas fazem parte da mesma teia discursiva e
visam a produzir os mesmos efeitos. Em momento algum da série aparece o termo especismo15,
embora existam no universo ficcional de Homem Animal diversas personagens “especistas” –
como os caçadores que aparecem nas três primeiras edições; os caçadores de raposa que
podem ser vistos na edição #10 e os moradores de uma ilha (cujo nome não é revelado) que,
anualmente, se reúnem numa espécie de “circo” – trazendo até suas crianças – para chacinar
15 Especismo ou especieísmo é um neologismo atribuído ao filósofo e psicólogo britânico Richard D. Ryder. O termo foi
apropriado e amplamente disseminado através das obras do filósofo australiano Peter Singer, a partir da década de
1970. O termo diz respeito a “the belief that nonhuman animals exist to serve the needs of human species, that animals
are in various senses inferior to human beings, and therefore that one can favor human interests according to species
status alone” [tradução: a crença de que os animais nãohumanos existem para servir as necessidades da espécie
humana, que os animais são, em vários sentidos, inferiores aos seres humanos e, portanto, que se pode favorecer os
interesses humanos de acordo com a premissa de que somos a espécie única] (BEST, 2009, p.190). O termo estabelece
paralelos entre a discriminação de outros animais com a discriminação racista e/ou sexista.
Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

307

golfinhos (ver edição #15). Mesmo que o roteirista esteja se valendo da leitura desses autores e
não do que é veiculado como senso comum, o que acabaria propondo é uma nova interpretação
para os direitos dos animais. Deste modo, o Homem Animal de Grant Morrison se inscreve
particularmente em um processo em curso. A crítica esboçada em suas páginas, ao assumir um
tom panfletário, recai sobre o juízo que fazemos dos animais e assinalando para caminhos e
alternativas a serem construídas na relação que mantemos com os animais não humanos.
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O cinema como produtor de conhecimento histórico: é possível uma escrita fílmica da
história?
Luís Fernando Amâncio SANTOS*
Os filmes históricos1 sempre exerceram enorme atração aos historiadores. Não por
acaso. Enquanto documentos, esses filmes tem inúmeros interesses para os pesquisadores: eles
demonstram, em diversos exemplos, o imaginário de uma época sobre o seu passado; a
perpetuação de “histórias oficiais” em monumentos nas telas do cinema; o reforço de
estereótipos; a busca por heróis; tensões de um presente que usa de alegorias históricas como
camuflagem, entre outras possibilidades.
Porém, raramente o filme histórico é pensado como fonte de conhecimento sobre o
passado. Pelo contrário, sua abordagem restringese, na grande maioria dos casos, ao que ele
diz sobre ao período de sua produção. Influenciados pela idéia de cinema como “contraanálise
da sociedade”, de Marc Ferro (1987)2, os pesquisadores costumam analisar filmes históricos
somente como a disfarce do presente e desconsideram sua representação histórica em si.
Não que discordemos da observação desses aspectos. Realmente, observar o que está
por trás dessas representações é muito válido. Entretanto, a postura quase sempre crítica,
direcionada somente às discordâncias em relação aos registros históricos, precisa ser medida.
Ela indica que a assimilação do cinema enquanto fonte e objeto da historiografia ainda está em
processo. A hierarquização de saberes demonstra um reconhecimento parcial do auxílio que os
filmes podem dar ao historiador. E a desconfiança em relação ao filme histórico indica um
preconceito com o cinema: para parte dos historiadores, ele ainda se restringe a um produto
cultural, poluído por motivações capitalistas. O desdém de T. Adorno sobre a “indústria
cultural” ainda reverbera na academia (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
O historiador norteamericano Robert Rosenstone, porém, destoa dessa postura comum
entre os seus colegas. No livro A história nos filmes/ Os filmes na história (2010), o autor
aborda os filmes históricos de uma forma um tanto provocativa à historiografia tradicional.

* Mestrando em História pelo PPGH / UFMG. Bolsista CAPES. Contato: luis.amancio@gmail.com.
1 Aqui, utilizaremos essa expressão, “filmes históricos”, para fazer referências a películas cujo tema é um contexto
temporal anterior ao de sua produção. Entretanto, tal expressão será utilizada apenas por convenção, pois entendemos
que todo filme é, de alguma forma, histórico.
2 Esse capítulo, “O filme: uma contraanálise da história?” é fundamental para os estudos de cinema em história e será
retomado mais adiante.
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Para ele, esses filmes podem sim produzir conhecimento histórico. E alguns cineastas podem
ser considerados historiadores.
O autor insiste que história escrita e filmes históricos devem ser pensados como mídias
diferentes. Logo, o método para se apresentar o passado não é o mesmo: tratamse de
linguagens e formatos distintos. Todavia, menosprezar sua relevância é ignorar um dos
maiores difusores do conhecimento histórico.
Os filmes não são história no nosso sentido tradicional, mas, de qualquer maneira, são
um tipo de história. Um tipo importante que talvez já tenha mudado a maneira como
vemos e descrevemos o passado. Os filmes nos deram ferramentas para ver a realidade
e uma nova maneira – incluindo as realidades de um passado que, desde então,
desapareceram (ROSENSTONE, 2010, p.230).

Não considerar a força dessas diferenças é o que ele critica, por exemplo, no livro da
historiadora Natalie Davis, Slaves on Screem (2002). Nessa obra, que como o título sugere,
trata da escravidão representada em cinco filmes, Davis entende que o cinema tem suas
técnicas para contar a história, cujo o texto falado é a mais óbvia, mas também fazem parte
dela o figurino, trilha sonora, jogos de câmera, entre outros. A despeito de intervenções como a
criação de personagens ou a reformulação de eventos, a autora valoriza os filmes enquanto
fonte sobre a visão histórica de dada época.
É ao seu último capítulo, “Contar a Verdade”, que reside a crítica de Rosenstone.
Desconsiderando a proximidade com a ficção como algo inerente ao cinema, Natalie Davis
pontua o filme histórico como em geral comprometido, ao ceder a interesses externos que, por
sua vez, promovem uma representação adulterada do passado. A autora se queixa da falta de
citações dos documentos utilizados e de explicações a respeito de alterações feitas. Rosenstone
repudia essas medidas que, para ele, demonstram um entendimento do cinema como uma
imitação da história tradicional.
O tipo mais sério de filme histórico faz “história” somente na medida em que tenta
criar significado para algo que aconteceu no passado. Como a história escrita, ele
utiliza vestígios do passado, mas suas regras de interação com esses vestígios são
estruturados pelas demandas da sua mídia e pelas práticas que ela desenvolveu – o que
significa que as suas afirmações serão muito diferentes das afirmações da história
impressa (ROSENSTONE, 2010, p.234).

Enquanto mídia diferente, os filmes têm sua própria contribuição a dar – uma
contribuição distinta, promovendo uma representação mais envolvente do que o melhor texto
acadêmico. É característica do cinema promover experiências sensoriais, enquanto a história
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escrita encerra em si uma gama de informações que são transmitidas com maior sucesso por
ela. De forma que “a história apresentada nessas duas mídias diferentes teria, em última
instância, que ser julgada a partir de critérios diferentes” (ROSENSTONE, 2010, p.21).
É importante destacar que o autor teve interesse despertado para o tema ao assistir
Walker (1987), de Alex Cox. Filme que, apesar de ser sobre William Walker, norteamericano
que chegou a ser presidente da Nicarágua no século XIX, utiliza, em sua comicidade, de
metáforas visuais que pervertem a temporalidade, como a aparição de automóveis e periódicos
lançados décadas depois, na composição narrativa. Esses recursos imagéticos, buscando
referências em elementos identificáveis pelos espectadores para melhor representar o passado,
seria uma das possibilidades de linguagem do cinema. Inclusive, Rosenstone mostra simpatizar
com essa utilização, afinal, sua trajetória acadêmica evoluiu para uma crítica da narrativa
tradicional na historiografia – alguns de seus livros lidam com narradores múltiplos. Lidar com
sons, imagens, seqüências é da natureza dos filmes, o que eles fazem de melhor: o que
historiadores gastam em parágrafos de descrição é dito por um diretor em uma rápida
seqüência – dependendo da habilidade do cineasta.
Aceitar os cineastas como historiadores, como tenho proposto ao longo deste livro, é
aceitar um novo tipo de história. A mídia e suas práticas de construção do passado
garantem que o mundo histórico nos filmes será diferente do mundo histórico nas
páginas. Em termos de conteúdo informativo, densidade intelectual ou revelações
teóricas, os filmes serão menos complexos do que a história escrita. No entanto, as
suas imagens em movimento e suas paisagens sonoras criarão complexidades
vivenciais e emocionais desconhecidas para a página impressa (ROSENSTONE,
2010, p.233).

Rosenstone não considera todos os cineastas como historiadores, mas aqueles que
tratam a história criticamente. Os cineastas que não tomam o filme como mero entretenimento
e que partem de sua obra para entender situações passadas, trazêlas para o presente
(ROSENSTONE, 2010, p.174). No capítulo “Cineasta/ historiador”, ele se detém em Oliver
Stone como um exemplo dessa categoria. Os diretores têm métodos e produção diferentes dos
historiadores, porém seria em seu propósito de compreender a história que essas categorias se
aproximariam.
Eles já são (ou podem ser) historiadores, se, com essa palavra nos referirmos a pessoas
que confrontam os vestígios do passado (rumores, documentos, edifícios, lugares,
lendas, histórias orais e escritas) e os usam para contar enredos que fazem sentido para
nós no presente (ROSENSTONE, 2010, p.54).
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Todavia, toda a ênfase que Rosenstone coloca em entender que alguns diretores de
cinema seriam historiadores deve ser ponderada. Afinal, a argumentação do autor vai ao
sentido de demonstrar que são linguagens diferentes, com alcances e ações distintas. De modo
que compreendêlos dentro da mesma categoria talvez seja contraditório. O que não deixa de
ser uma questão menor: fundamental é a valorização que o autor dá à representação fílmica da
história enquanto tal, não somente como mote para abordar o contexto de sua produção.
Afinal, o que nos parece mover a argumentação de Rosenstone é o interesse por romper
classificações da historiografia prestes a se tornarem defasadas. “A história, na verdade, não
passa de uma série de convenções para se pensar sobre o passado” (ROSENSTONE, 2010,
p.195). Aceitar o cinema, então, como narrativa sobre o passado, seria expandir a convenção
tradicionalmente reproduzida e buscar interlocução com as demandas de nosso tempo. Afinal,
há algum tempo o livro, enquanto suporte físico, não é mais o único caminho.
Incorporando as idéias de Robert Rosenstone sobre a história no cinema, propomos,
com duas películas como exemplo, pensar a forma como elas contribuiriam para a difusão de
conhecimento histórico.
Maria Antonieta (Marie Antoinette, 2006, de Sofia Coppola)
Quem conhece um pouco da cinegrafia da Sofia Coppola já sabia que Maria Antonieta
não seria um filme convencional sobre história. A trajetória da diretora demonstra
preocupações intimistas em seu cinema, seus personagens lidam com o choque entre seus
sentimentos e as normas sociais. No filme em questão, apesar do recorte histórico e da
personagem emblemática, esse modelo se mantém.
Maria Antonieta (Kirsten Dunst), princesa austríaca enviada à Versalles em 1770, aos
catorze anos, para se casar com o delfim Luís Augusto de Bourbon (Jason Schwartzman).
Quatro anos depois, ele tornouse o rei da França, com o título de Luís XVI. O período de
reinado foi turbulento, com a França sendo consumida por problemas sociais e crises políticas
que culminaram com a Revolução Francesa, em 1789. Porém, Sofia Coppola tem atenção
especial à personagem central, em sua configuração pessoal, cuja personalidade transformou a
corte francesa em uma dinâmica bastante festiva.
O filme certamente não foi bem apreciado pelos historiadores tradicionais. Embora o
figurino seja exemplar, a passagem do tempo não é tão demarcada. Além disso, a diretora não
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se furta a dar um tom autoral ao filme, que mostra sobreporse ao intuito de fazer uma
representação histórica detalhada.
Porém, destacamos aqui alguns recursos utilizados que parecem estar em consonância
com a proposta de Rosenstone. A trilha sonora é repleta de músicas do século XXI e a
montagem, em alguns momentos, tem influências do vídeoclipe. Isso é interessante, pois traz
referências facilmente identificáveis ao espectador: as canções pops dizem mais ao público
contemporâneo sobre Maria Antonieta do que o concerto mais prestigiado do século XVIII.
Algo semelhante acontece quando, na coleção de sapatos da rainha, aparece um tênis
AllStar. Anacronismo? Certamente. Mas o efeito é o mesmo. Evocar toda a simbologia dessa
marca de calçados do nosso tempo é uma operação que faz parte da construção da personagem.
Em poucos segundos, a diretora tenta fazer o que seria desenvolvido por uma longa descrição
escrita em um texto historiográfico.
Peões (2004, de Eduardo Coutinho)
Peões é um documentário de Eduardo Coutinho, que retoma as greves dos operários
metalúrgicos do ABC Paulista, no fim da década de 1970, a partir de relatos de seus
integrantes menos famosos. A partir do relato de exgrevistas e de seus familiares, que falam
sobre as memórias do movimento, mas também de suas vidas, aquele evento é apresentado em
sua complexidade. É emblemático as gravações do filme acontecerem em 2002, durante as
eleições que consagrariam Luiz Inácio Lula da Silva, líder da greve.
Algumas das escolhas de Eduardo Coutinho nos chamam a atenção pela proximidade
com a historiografia. No princípio do filme, é mostrado um encontro do próprio diretor com
alguns exgrevistas. Coutinho diz que mostrará alguns vídeos e fotos e pede que avisem se
reconhecerem alguém. A seguir, são mostrados vários momentos em que os entrevistados vão
identificando colegas no material – vivos e mortos. Esse procedimento de expor ao espectador
os bastidores do filme, a coleta do material não difere muito da historiografia atual, que não
esconde seus métodos.
De certa forma, Peões é um filme sobre a memória das greves do ABC Paulista, de
como esse evento segue com significados para aqueles que o viveram. Os entrevistados dão
informações sobre suas vidas e sobre sua participação no movimento. O espectador se vê
diante de diversos narradores, cada um com uma vivência e um ponto de vista.
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Marc Ferro deu grande impulso aos trabalhos de cinemahistória ao dizer que a sétima
arte seria instrumento para a “contraanálise da sociedade”. Ali, personagens que não
produziriam a “história oficial”, flagrados pela câmera, dariam seu testemunho. Pois, para
Ferro, o cinema é, mesmo que se tente controlálo, bastante democrático. Rosenstone retoma
essas colocações do historiador francês e faz uma adaptação: “o filme histórico cria um
contradiscurso sobre o passado” (ROSENSTONE, 2010, p.239).
Entendemos que Peões faz algo nesse sentido. Ao dar voz a esses exgrevistas mais
esquecidos, Eduardo Coutinho mostra uma história do movimento que geralmente foge do
convencional – geralmente, focase no personagem Lula, o líder que foi preso, virou político e
foi presidente do Brasil. Para muitos que lutaram ali, a trajetória não de ascensão. Porém, eles
têm muito a dizer.
Por fim, observamos que o potencial do cinema de emocionar, o que Rosenstone
observa como peculiar a essa mídia – e dificilmente atingível pela historiografia – pode ser
observado nesse filme. Mesmo se tratando, nesse caso, de um documentário, gênero que não
costuma ser lembrado por sua capacidade emotiva, mas sim por informar. Os relatos de alguns
dos entrevistados são muito comoventes, em suas expressões e no modo emocionado com que
relembram determinados episódios. Mais do que meras citações, o relato desses entrevistados é
forte, vivo – como a história.
Considerações Finais
Para a historiografia, antes de qualquer classificação, o cinema deve ser entendido como
objeto de história. Em sua tarefa de interpretar o passado, ignorar a força das imagens em
movimento, seja pelo que elas mostram ou pelos significados aplicados a elas, não é uma
opção para o historiador contemporâneo. O áudiovisual impregna a cultura global já há mais
de um século. Situação que não dá sinais de recuo, apesar do surgimento de novas mídias, cada
vez mais intenso.
O cinema utilizado por historiadores como documento parece não ser mais um tabu. Os
trabalhos na área seguem crescendo, embora seja um campo que ainda se consolida, buscando
aperfeiçoamentos teóricometodológicos.
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Todavia, valorizar os filmes como forma conhecimento histórico em si, é um desafio
para os pesquisadores da área. Afinal, além de resistências institucionais, há uma dificuldade
natural em apreciar a história contada com base em outras convenções.
Aceitar o cinema como produto de saber sobre história demanda, é claro, um esforço
crítico. Porém, é um desafio necessário. Pois o historiador não pode, contraditoriamente,
enfrentar o avanço do tempo, negando as novas formas de comunicação trazidas por ele.
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Habitar a cidade: o espaço pontilhado
Maria Angélica Amâncio SANTOS*
A cidade é, assim como uma tela pontilhista, uma imensa composição de pontos que se
interceptam, sobrepõemse, contrapõemse. O espaço é uma reunião de bairros, de ruas,
calçadas, asfalto, casas, edifícios, apartamentos, coisas. Diferentemente, porém, de uma obra
de arte, nem todos os pontos permanecem estáticos nesse cenário. Crescem muros em torno
das residências que, a exemplo das linhas pontilhadas, sugerem o traço de separação entre as
propriedades ditas privadas. E, dentro delas, e por todos os lados, movendose pelas avenidas
em seus automóveis, em transportes aéreos, fluviais, subterrâneos, movimentase – e trabalha,
e sonha, e cresce – o ser humano.
Por diversos momentos, o homem precisou deslocarse – para outras cidades, estados,
países, continentes – no encalço de condições que o favorecessem. A esse processo deuse o
nome de migração e raramente ele foi executado com simplicidade. Isso porque o nomadismo
já deixara de ser parte fundamental da humanidade há muito tempo, fazendo com que o
indivíduo realizasse outra sorte de mudança: a de um espaço fixo para outro. Deixase para
trás, portanto, uma vida que, diferentemente do modelo anterior, estava estabelecida, em
relação a uma família, a um grupo social, a um local de convívio e recordação. E esforçase
por se adequar a outra realidade, cujos moldes – cultura, idioma, dogmas, expectativas – já
estão claramente delimitados. O imigrante é, portanto, um semlugar. É o desconforto da
bagagem, item cujas alças e o tamanho possibilitam a mobilidade, mas cujo peso e o conteúdo
pressagiam o repouso, ainda que breve.
O documentário Récits d‘Ellis Island, Histoire d‘errance et d‘espoir (1980), de Georges
Perec e Robert Bober, confronta o espectador com esse sentimento de perplexidade, entre a
partida e a chegada, diante do lugar de dispersão que representou Ellis Island, para tantos
imigrantes que, a partir da primeira metade do século XIX, fugiam das dificuldades vividas na
Europa rumo à América, terra virgem e teoricamente aberta a todos.
O filme é dividido em duas partes, “L‘Ile des larmes” e “Mémoires”, sendo a primeira
delas filmada na própria ilha – hoje aberta à visitação –, e a segunda tratandose de uma
reunião de entrevistas com parentes desses imigrantes. Houve ainda a publicação do texto de
* Doutoranda em Estudos Literários pelo PosLit / UFMG. Bolsista CAPES. Contato: maamancio@lit.dout.ufmg.br.
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Perec, mescla de prosa e poesia – do qual se retiram as frases aqui transcritas –, em três
diferentes edições, duas das quais incluíam também as entrevistas e documentos que
constavam de seu diário de filmagem.
A abertura do centro de acolhimento Ellis Island, em 1892, segundo o autor, marca o
início de uma emigração oficial, institucionalizada, para esses quase dezesseis milhões de
pessoas que tentavam entrar nos Estados Unidos. E, como mostra a primeira parte do filme –
que em muito se resume à filmagem da apresentação da ilha por um guarda fazendo as vezes
de guia de turismo –, 70% dos imigrantes vindos da Europa passavam por essa “usina de
fabricar americanos”, conforme define Perec (1995, p.16). Só não se submetiam à inspeção
aqueles que viajavam de primeira classe: o consenso era o de que, se alguém tinha dinheiro
suficiente para pagar uma viagem assim, não seria portador de qualquer doença, e era,
portanto, muito bem vindo à América. Os demais, entretanto, além de uma bateria de exames
de saúde, eram obrigados a responder, com rapidez, a um questionário composto por vinte e
nove perguntas, que incluíam: por que você quer vir aos Estados Unidos? Quanto dinheiro
você tem? Onde você arranjou esse dinheiro? Mostreme. Você tem uma profissão? Você é um
anarquista? Se o emigrante falhasse em algum desses testes, era submetido a um novo exame,
a um novo inquérito, mais cuidadoso. Além disso, se o indivíduo possuísse um nome que o
inspetor julgasse muito complicado, ele lhe era substituído por um “nome americano”.
É verdade que apenas dois por cento de migrantes, de 1892 a 1924, foram rechaçados.
Porém, esse número representa duzentos e cinquenta mil pessoas, das quais três mil cometeram
suicídio ali. Ou seja, uma quantia grande demais de esperanças anuladas, de separações, de
retornos a um lugar onde já se sabiam infelizes. Aquela era – como reforça Perec – a Porta de
Ouro, onde teriam enfim sua chance, onde uma vida nova poderia ter início. Ali: a algumas
braças de Nova York. Porém, não era ainda a América. Era “somente um prolongamento do
barco/um escombro da velha Europa,/ onde nada tinha sido ainda conquistado/onde aqueles
que haviam partido/não haviam ainda chegado,/onde aqueles que tudo haviam deixado/nada
haviam obtido” (PEREC, 1995, p.4748).
Destacase a forma como o gênero documentário atua no sentido de aproximar o
espectador dessa memória de errância e de exílio: nas palavras de Fernão Pessoa Ramos,
“documentário é uma narrativa com imagenscâmera que estabelece asserções sobre o mundo,
na medida em que haja um espectador que receba essa narrativa como asserção sobre o
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mundo.” (RAMOS, 2008, p.22). Perec, juntamente com Bober, constrói uma narrativa unindo
narrativas alheias: a do guarda, a dos visitantes do local, a dos entrevistados. O espectador
migra por esses fragmentos, como se em um barco. A presença do texto de Perec é
consideravelmente pequena: leemse apenas alguns trechos, em voz over.
Talvez queira Perec fazer com que o espectador realize percurso semelhante ao dele,
que, no início do filme, conta ter sido questionado do porquê de dois franceses fazerem um
documentário sobre algo a princípio deles tão alheio. E ele responde: “é que eu, Georges
Perec, vim questionar aqui/ a errância, a dispersão, a diáspora./ Ellis Island é para mim o lugar
do exílio,/ isto é,/ o lugar da ausência de lugar, do nãolugar, do lugar nenhum./ É nesse
sentido que essas imagens me concernem, me fascinam, me implicam.” (PEREC, 1995, p.57).
Ou seja, assim como o documentarista une fragmentos de verdade que o conduzem à
asserção que muitas vezes transmite no filme, também o espectador é chamado a flutuar nesse
espaçointermédio entre partida e chegada. A asserção nesse caso é, portanto, a da sensação de
deriva.
Também na “graphic novel” Avenida Dropsie: a vizinhança, de Will Eisner (2009), um
dos temas centrais é a influência do processo migratório nas relações interpessoais em uma rua
de Nova York. Ali, convivem – muitas vezes, em conflito – holandeses, judeus, italianos,
mexicanos, irlandeses, negros, que integram e desintegram a vizinhança, de acordo com o
momento histórico e social de sua aparição na América – representada ali, metonimicamente,
por essa avenida.
O livro não tem outro protagonista senão o espaço, a avenida – a exemplo, na literatura
brasileira, de O Cortiço, de Aluísio Azevedo (1980) –, e desenvolvese de maneira semelhante
a uma biografia, nesse caso da rua, cuja “vida” é contada desde seu surgimento até sua ruína.
Assim introduz essa espécie de narrador:
No início, as casas se agruparam nas intersecções, onde as estradas se cruzavam como
numa teia de aranha. Em pouco tempo, surgiram algumas pequenas fazendas que, por
sua vez, se dividiram em lotes. Isso era uma evidência nítida do crescimento
implacável. A VIZINHANÇA1 começou a se formar mesmo com umas poucas e
antigas famílias holandesas ainda se apegando às propriedades que haviam herdado
(EISNER, 2009, p.5).

1 O destaque é do autor. Na realidade, porém, tais palavras são marcadas nessa página – espécie de folha de rosto – por
serem o título da obra, que é emoldurado pelo trecho aqui transcrito. O autor dialoga, portanto, com o recurso
tipográfico da caixa alta e com a estrutura tradicional de um livro, em que o título costuma vir isolado em outra página,
separado do “texto em si.”
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Notase, nesse trecho, a adjetivação do crescimento: ele é implacável. Para ele, não há
retorno ou perdão. A vizinhança se desenvolve, portanto, seguindo o modelo da cidade, onde
casas e estradas, aos poucos, tornamse fazendas, que se dividem em lotes. O crescimento, a
urbanização, ocorre, assim, à medida que se expande, mas também, e sobretudo, na medida em
que se dividem os espaços, em que se compartimentam propriedades e também relações
pessoais. É o sentido da linha pontilhada, que estabelece o limite entre um território e outro,
um cidadão e outro, na forma de cercas, muros, paredes2.
Interessante, entretanto, como, em uma obra em que a delimitação é tão forte enquanto
temática, ela não se imponha enquanto forma. Ou seja, após essa pequena introdução
supracitada, o narrador praticamente desaparece, restando ao leitor guiarse sozinho pelas
transformações do espaço, pelos desenhos e expressões, pela miríade de personagens que, ao
longo de décadas, habitou essa vizinhança.
Tal tarefa, ao contrário do que possa parecer, não é fácil. Ainda que Will Eisner seja
conhecido como um mestre dos quadrinhos, temse, neste e em outros romances gráficos, a
inovação dos recursos na arte sequencial. Em várias páginas, não há, simplesmente,
quadrinhos. Há a sobreposição do claro e do escuro, a alternância de preto e branco – únicas
cores a compor esse texto –, a perspectiva, a justaposição de quadros, a exploração do
movimento pela horizontalidade e pela verticalidade. Eisner logra ainda utilizarse do desenho
em si, do elemento da cena para traçar a moldura, a separação com a cena seguinte: árvores,
fumaça, chamas, portas, janelas, postes servem para auxiliar no rumo da leitura, na sequência,
no enquadramento, no corte – que é o que impulsiona a narrativa gráfica.
Os quadrinhos, como linguagem, têm a sua especificidade, que não reside
propriamente no balão [...]: reside, antes, no modo narrativo visual capaz de agenciar
elipses gráficas e espaciais. O desencadeamento de imagens (“congeladas” no tempo e
no espaço) será sempre relacional, cuja tessitura significante apontará para a eficácia
das relações críticas entre os diversos planos/enquadramentos de cada série ou história
(CIRNE, 2011, p.29).

A maneira como Eisner lida com o espaço da página, com os recursos da arte gráfica,
intensificam as relações críticas a que se refere Moacyr Cirne. O leitor, na busca pela
compreensão da ordem das cenas, acaba tendo tempo de adentrar o espaço relacional, o da
2 A esse respeito, a formação do conceito de urbano, escreve Henri Lefebvre, em “A cidade e o urbano”: “o
estilhaçamento das antigas cidades permitiu segregações multiformes; os elementos da sociedade são implacavelmente
separados uns dos outros no espaço, acarretando uma dissolução das relações sociais, no sentido o mais amplo, que
acompanha a concentração das relações imediatamente ligadas às relações de propriedade.” (2008, p.84).
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reflexão, indo além do que o quadrinho tradicional – no qual as informações, geralmente, já
estão prontas, confortavelmente claras e bem traçadas – exige dele.
Outro esforço é o de acompanhar as inúmeras narrativas menores que se entrecruzam,
constituindo a narrativa maior: impressiona a profusão de histórias verossímeis, que se dão a
todo o tempo no cotidiano, e que se unem essencialmente pela coincidência do espaço que
ocupam. Casamentos, términos, jogos e brincadeiras, brigas, interesses políticos, drogas,
preconceito, negócios bem e mal sucedidos, mudanças. No entanto, ainda que se perca de vista
o número de personagens cujas vidas são brevemente narradas nesse livro, alguns conquistam
maior representatividade. É o caso de Izzy Cash – cujo sobrenome (“dinheiro”) antecipa sua
verve capitalista –, vendedor ambulante que, em diversas páginas, aparece à margem,
movimentandose pelos cantos das cenas principais, sobre as quais recai o olhar do leitor. Ele é
cumprimentado pelos moradores, zombado pelas crianças, ignorado, e permanece impassível,
cantarolando “brechó ambulante” e empurrando seu carrinho de mão. Até os quadros em que
chega ao banco e, com diversas notas de dinheiro amassadas, compra um dos principais
prédios da Avenida Dropsie.
Ainda assim, Izzy não permanece em destaque por muito tempo. Da mesma forma que a
rua é um organismo movente, modificável de acordo com as pessoas que a habitam, também
instável é o foco do leitor pela sequência narrativa. Há personagens que aparecem e retornam
muitas páginas adiante; há outros que simplesmente somem. E há aqueles cujas transformações
pessoais – que, em grande parte, acompanham seu contexto histórico – surpreendem. É o caso
de Ruivo, que se torna um sargento para combater o comunismo, despedese da namorada
dizendo estar a caminho de uma “guerra rápida”, e só regressa muitos anos depois. Com as
pernas amputadas, sem perspectivas e sem esperança, ele passa a trabalhar para os traficantes
da região. Seu desfecho, porém, é posterior, e quase simultâneo ao final do livro: morando em
um prédio abandonado, Ruivo – agora chamado de Sarja – persegue, sobre sua tábua rolante,
com um revólver em riste, o rato que lhe roubara um pedaço de doce. Não se dá conta de que,
do lado de fora, preparamse para demolir o edifício.
As ruínas representam, nessa obra, um limite temporal: o dos espaços, que duram
enquanto são entendidos e habitados como tal. Os espaços que, embora aparentemente fixos,
são tão instáveis quanto as pessoas e suas trajetórias de vida.
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A cidade não é apenas um objeto percebido (e talvez desfrutado) por milhões de
pessoas de classes sociais e características extremamente diversas, mas também o
produto de muitos construtores que, por razões próprias, nunca deixam de modificar
sua estrutura. Se, em linhas gerais, ela pode ser estável por algum tempo, por outro
lado está sempre se modificando nos detalhes. (...) Não há resultado final, mas apenas
uma contínua sucessão de fases (LYNCH, 2010, p.2).

A obra de Will Eisner mostra muito claramente esse encadeamento de fases, que geram
uma cidade sempre inacabada. Nesse sentido, põese em evidência ainda um mecanismo de
mutabilidade que são as agências imobiliárias, as quais, contrariamente a seu prefixo de
negação, possibilitam a mobilidade. Diversos trechos do romance gráfico enfatizam os
contratos de aluguel, de compra e venda, os lucros dos grandes proprietários, as empresas
especializadas em negociar itens removíveis dos prédios – como torneiras e vasos sanitários –,
os imóveis que se constroem e se destroem. E, sobretudo, as pessoas. Pois o que Avenida
Dropsie: A Vizinhança leva a crer é que são as pessoas, no fim, que traçam seus limites, que
erguem ou arruínam, que compõem – antes do contrário – o espaço que habitam.
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As opiniões racializantes presentes em Clara dos Anjos e Fera Ferida
Adriana dos Reis SILVA*
Introdução
No Brasil, é corriqueiro, parte da população, afirmar que não existe discriminação para
com o negro. Porém, ações preconceituosas contra a etnia africana são perceptíveis no discurso
social brasileiro. Diante disso, percebese que leis de combate ao racismo surgem, sendo
assim, uma forma de ratificar sua existência1.
Notase, desde logo, a complexidade acerca do discurso da desigualdade racial,
tornandose um legado sobre o qual o país não quer discutir, salvo exceções. Contudo, não se
pode negar que se trata de um assunto provocador, afinal, mostra a veracidade da face
existente entre os inegáveis conflitos etnicos.
Diante dessa temática, acerca da racialidade, pretendese um estudo sob a perpectiva da
noção de doxa, contemplando a obra Clara dos Anjos e sua releitura na telenovela Fera ferida.
Para tal pesquisa, tomarseá a concepção de doxa segundo a perspectiva de Amossy (2006) e
Sartafi (2002), em uma tentativa de entender e/ou explicitar os aspectos mencionados.
A escritura Clara dos Anjos, de Lima Barreto relata a história da jovem Clara, filha do
carteiro Joaquim dos Anjos e da dona de casa Engrácia, assim como o envolvimento amoroso
dessa moça Cassi Jones, um exímio conquistador suburbano. Logo, esse romance apresenta
uma história de sedução que se revela sob determinados aspectos sociais, como os advindos da
pobreza e da cor.
Por sua vez, a telenovela Fera ferida, se passa na cidade ficcional de Tubiacanga. Trata
se de uma trama escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn,
sendo veiculada pela Rede Globo de Televisão em 1993, apresentando uma releitura de obras e
personagens inventados pelo escritor Lima Barreto. O protagonista dessa trama, Raimundo
Flamel ou Feliciano Júnior, volta à cidade para vingar a morte de seus pais. Essa novela
* Doutoranda em Lingua Portuguesa e Linguística pelo PósLetras / PUCMinas. Participante do projeto de pesquisa
apresentado ao Fundo de Incentivo à Pesquisa (FIP) da PUC Minas, intitulado As relações interétnicas brasileiras sob
uma perspectiva discursiva. Contato: adrianasier@yahoo.com.br.
1 Como por exemplo: Lei nº. 10.639 de 9.1.2003, que instituiu para o Ensino Básico a obrigatoriedade curricular de
propagar a História e Cultura Afrobrasileira; Projeto de lei 4.370/98, do deputado Paulo Paim (PTRS), que define a
cota de 25% de presença obrigatória de negros e afrodescendentes em atrações de TV, filmes e peças e, em peças
publicitárias, a exigência aumenta para 40%; entre outras.
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projeta várias tramas paralelas como traição, corrupção, racismo, etc, sendo que, o foco desse
trabalho se volta para o núcleo vivenciado pela personagem Engrácia, mãe de Clara dos Anjos.
Convém esclarecer que, devido à da extensão do corpus proposto, percebeuse a
necessidade de um recorte, sendo assim, a atenção nesse instante voltouse para o contexto
racial vivenciado pela personagem Engrácia, mãe de Clara dos Anjos, que surge tanto na
escritura de Barreto, quanto em sua releitura em Fera ferida.
Destarte, acreditase que a dimensão simbólica decorrente da ordem racial nessas
tramas pode vir a ser reconhecidas, elucidando o sentido pejorativo circunscrito ao sujeito de
cor no âmbito social brasileiro.
A concepção de Doxa
Através de um estudo apresentado por Amossy (2006), a autora explica que a doxa se
constitui como opinião comum presente em determinados conjuntos discursivos projetados por
essa; e em outro momento, diz respeito às formas (lógico) discursivas particulares, como os
topoï (lugares comuns) de todos os tipos, ideias recebidas, estereótipos, etc., lugar no qual ela
emerge de forma concreta.
Sartafi (2002), por outro lado, considera que o senso comum de uma formação social se
compõe de uma ou várias doxaï, sendo que uma doxa se estabelece em meio à estrutura em
dispositivos de opiniões (topoï ou lugares comuns).
Segundo o referido autor, para se construir uma teoria linguística do senso comum, há a
necessidade de uma subordinação a determinados aspectos metodológicos: a) as práticas
discursivas e sociais são revestidas pelo sujeito a partir de crenças presentes no senso comum;
b) o senso comum constituinte como um objeto da teoria da linguagem se apoia sobre certas
questões: a objetivação dos aspectos de um senso comum se estabelece sob uma investigação
de suas próprias crenças; a historicização dos dados do senso comum pressupõe um tratamento
sob uma ótica filosófica e genealógica (SARTAFI, 2002, p.6768).
Sob uma ótica funcional, os mesmos juízos de valor de uma ideologia concreta
prevalecem em uma doxa, e nela repousa um mecanismo discursivo de reconhecimento
especular das práticas que uma doxa informa, participando do registo da evidência. Sobre esses
posicionamentos, Sartafi considera que:
As distinções teóricas precedentes visam a discriminar três níveis de análise.
Consideraremos o plano do senso comum como equivalente de um plano posterior
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normativo, posto a priori, que toda formação social supõe uma estratificação dos
modos de pensamento e de comportamento em função de um sistema de normas
prévias e geralmente (mas não necessariamente) partilhadas. E a partir desta
consideração é necessário então fazer a hipótese de estruturação do senso comum de
uma formação social levando em conta um ou vários dispositivos de doxa ou de
opiniões. Um segundo estágio convém enfim caracterizar e analisar uma doxa como
um conjunto coerente, mas aberto de topoï (lugares comuns e ou específicos)
(SARTAFI, 2002, p.69).

Tornase interessante pontuar que a investigação argumentativa inscrita no bojo desse
trabalho não tem o intuito de ser algo desmistificador para as questões raciais, temática de
desse objeto, mas pretende apreender como os aspectos presentes em um determinado saber
partilhado regulam o discurso da racialização.
Discussões e análises
Neste momento, voltarseá o olhar para essa escritura Clara dos Anjos, segundo o
recorte proposto, focando a personagem Engrácia. Esta, segundo o narrador, apresenta um
comportamento inerte, sem muita atitude. Mesmo sendo a pessoa que cuidava diretamente dos
afazeres domésticos, ela não conseguia obter uma boa administração do lar, precisa da ajuda
de seu marido.
Contudo, Engrácia é vista como uma boa pessoa, honesta, sedentária, caseira e do lar.
Fisicamente, a personagem apresentava uma estatura mediana, e ainda, era neta de escravos,
além de filha de algum de seus “protetores” (antigos senhores de sua avó), carregando o peso
da mestiçagem com sua pele escura e os cabelos lisos. Observe esse trecho:
O cochicho não era destituído de fundamento, naquela família, composta de irmãs e
irmãos, ainda abastada, que se comprazia, tanto uns como as outras, em tratar
filialmente aquela espécie de ingênuos, que viam a luz do dia, pela primeira vez, em
sua casa. As senhoras, então, eram de uma meiguice de verdadeiras mães
(BARRETO, 1998, p.53. Grifos do autor).

Essa personagem fora tratada por essa família como filha, teve uma boa educação,
contudo seu biótipo mestiço a colocava em situação de desvantagem social.
Tendo assim, a noção de doxa que se estrutura sob um ponto de vista linguístico,
encontraseá:
– um componente linguístico, cujo encargo é o de conceder a significação da frase A,
isto é, ele demarca em “uma situação S uma formação enunciativa à qual corresponde um
universo de discurso”, e esse universo de discurso se apresenta como um “domínio da
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referência do enunciado proposto”, segundo Sartafi (2002, p.80) ao descrever os dados do
componente linguístico nos deparamos com “o perfil rítmico do texto”;
– outro componente designado como tópico, o qual desempenha uma articulação entre
os componentes linguísticos e retóricos; esse componente em uma situação S possibilita a
coesão do texto, ainda, elege no “universo de crenças que lhe corresponde o conjunto dos
doxemes assumidos pelo locutor (conjunto das disposições epistêmicas, axiológicas)”
(SARTAFI, 2002, p.8081). Por esse componente, podese verificar o perfil axiológico do
texto, o que garante qualificar os topoï diretores;
– por último, o chamado componente retórico, responsável pelo sentido do enunciado A
no contexto X. Esse componente especifica “em uma situação S a organização semiótica do
texto (em virtude notadamente das coerções genéricas)” (SARTAFI, 2002, p.80). Aqui, o
universo de signos apresentado agrega “o conjunto de meios expressivos que definem a
materialidade do texto” e conseguese por esse componente verificar o perfil estilístico do
texto (SARTAFI, 2002, p.80).
Buscando então, aplicar esses conceitos nas enunciações trazidas pela personagem
Engrácia, verificase que:
Edo 12: “Era incapaz de tomar uma iniciativa (...)”.
Edo 2: “O carteiro era pardoclaro (...) a mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o
cabelo liso.”
Edo 3: “(...) em tratar filialmente aquela espécie de ingênuos (...)”.
Edo 4: “Não saía quase. Era regra que só o fizesse duas vezes por ano: no dia 15 de
agosto, em que subia o outeiro da Glória, a fim de deixar uma espórtula à Nossa
Senhora de sua íntima devoção; e, no dia de Nossa Senhora da Conceição, em que se
confessava.” (BARRETO, 1998, p.52, 42 e 53. Grifos do autor).

Diante disso, temse em Edo 1, um componente linguístico que se apresenta sob uma
perspectiva de uma mulher do lar que deveria fazer sua tarefas e, no entanto, se apóia no
marido, não sendo capaz de tomar atitude para com seus afazeres. Além de um componente
retórico que se expressa pela submissão presente na composição dessa personagem.
Em Edo 2, os atributos físicos dessa persoangem são trazidos a tona, tendo então, “uma
situação S” que condiz afirmar que uma pessoa com as designações de Engrácia deveria ter a
tez escura e que poderia ser definida pelo componente retórico como uma mestiça.

2 Fazendose saber que: Edo = enunciado; CL = componente linguístico, CR = componente tópico.
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Já Edo 3, representa o posicionamento social da família que criara Engrácia perante
aqueles nascidos fora do casamento, como o caso dessa personagem. O sentido que se pode
apreender através dessa condição, é a construção discriminatória para com o outro.
E, o Edo 4, demonstra retidão de Engrácia, e sua religiosidade. Assim, de modo
estrutural encontraseá nessas instâncias:
Edo 1: CL: mulher escura;
CR: mestiça
Edo 2: CL: mulher escura;
CR: mestiça

Edo 3: CL: Falta do amor paternal;
CR: discriminação para aqueles
nascidos fora do casamento
Edo 4: CL: caseira;
CR: cristã

Através dessas questões, de uma maneira geral, a tópica construída acerca da mulher no
contexto elaborado pela narrativa Clara dos Anjos, revela uma sociedade patriarcal, na qual a
mulher deveria servir sempre ao homem, primeiro ao pai e, após o casamento, ao marido.
Agora, um dado curioso é que essa mesma mulher, quando negra e/ou mestiça, além da
subserviência física deveria têla também no plano espiritual, e em tudo mais que fosse contra
a ordem eurocêntrica.
Sob o aspecto de cunho religioso, Abdias do Nascimento aponta que:
Para manter uma completa submissão do africano, o sitema escravista necessitava
acorrentar não apenas o corpo físico do escravo, mas acorrentar também seu espírito.
Para atingir este objetivo se batizava compulsoriamente o escravo e a Igreja Católica
exercia sua catequese e proselitismo à sombra do poder armado. (...) hoje, em vez do
batismo compulsório, temos a “democracia racial” compulsória cujos mandamentos
são impostos pela ameaça policial, pela Lei de Segurança Nacional, e todo um cortejo
de instrumentos legais e ilegais para amendrontar e dissuadir aqueles que não querem
rezar pelo catecismo oficial (NASCIMENTO, 1978, p.109).

Por esse contexto, percebese que na obra de Barreto não há indícios de alguma matriz
religiosa africana, o que existe é uma completa assimilação da religião cristã e sua
presentificação.
A condição vivida pela personagem Engrácia, através das circunstâncias mostradas
surge pela total e completa submissão perante sua família e amigos. Os dados trazidos acerca
de sua esfera racial parecem mínimos nesse momento, pois revelam o processo discriminatório
de maneira sutil.
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Em contrapartida, surge nesse contexto uma preocupação maior, que é revelar a forma
de vida da mulher do século passado. Diante disso, parece emergir sob esses apontamentos a
seguinte doxa:
Doxa:
submissão da mulher

Topos:
subserviente

Topos geral:
+ submissão  dominação
 submissão + dominação

Por sua vez, a personagem Engrácia de Fera ferida é representada por Maria Ceiça,
uma mulata. A personagem, ao contrário da construída por Lima Barreto, não é do lar, ela
trabalha fora, em uma tecelagem. Tratase de uma mulher forte e decidida, não inerte como
aquela idealizada por Barreto, observe, por exemplo, a posição desta ao descobrir que o rapaz
prometido a casarse com sua filha Clara estava a se enamorar de outra:
Engrácia:  O que é justo ou não... quem dita sou eu... que sou a rainha menina... são
as regras da irmandade! (SILVA, LINHARES e MORETZSOHN, 1993. Transcrição
do autor).

Essa personagem é rainha de uma irmandade negra existente na cidade ficcional de
Tubiacanga, diferente da Engrácia de Barreto que, mesmo religiosa, mal frequentava a igreja
cristã. A irmandade a qual a personagem em questão faz parte trazia os seguintes preceitos:
(...) um povo só sobrevive quando consegue fincar suas raízes... e mostrar o quanto
elas são profundas ... a irmandade existe pra que todo negro não se esqueça de suas
origens ... suas raízes e se você cortar essas raízes .. o caule apodrece... os galhos caem
...a vida acaba... por isso é que se passam séculos e séculos e as tradições têm que
continuar como são... (Essa fala pertence ao personagem Orestes) (SILVA,
LINHARES e MORETZSOHN, 1993. Transcrição do autor).

Tornase relevante ressaltar que o autor, ao introduzir esse dado em sua narrativa,
parece reconhecer a importância do sincretismo religioso como alvo de um debate social que
assegura a identidade do indivíduo negro, afinal, uma maneira de conservar uma cultura é
propiciar que esta expresse suas crenças.
Nesse sentido, Engrácia é bem elaborada e resolvida – seu lado enérgico aparece muito,
um exemplo disso, acontece num contexto de insubordinação de Votan, personagem que
descumpre a promessa de casarse com Clara (filha de Engrácia). Nesse momento, a rainha da
irmandade é incisiva, e trata o rapaz duramente por não acatar os seus deveres, observe:
Ao traidor a morte... àqueles que descumprem as nossas leis, a indiferença.... a
marginalidade....a miséria... o desalento... a aflição... nada! A partir dessa noite
Terezinha... é isso que você será para nós... nada! A partir de agora, ninguém de nossa
irmandade poderá olhar para você... falar com você ou tocar em qualquer coisa em
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que você toque, principalmente, nos alimentos! Você acabou!... Morreu! E o que
restou foi isso... (SILVA, LINHARES e MORETZSOHN, 1993. Transcrição do
autor).

A partir desses apontamentos percebese que a mulher construída pela narrativa de
Aguinaldo Silva e outros se constitui de maneira polivalente – trabalha fora, dá conta dos
serviços domésticos, cuida da família e ainda “reina” como líder de uma irmandade religiosa.
Veja os enunciados abaixo:
Edo 5: “O que é justo ou não... quem dita sou eu... que sou a rainha (...)” (SILVA,
LINHARES e MORETZSOHN, 1993. Transcrição do autor).
Edo 6: “(...) um povo só sobrevive quando consegue fincar suas raízes.” (SILVA,
LINHARES e MORETZSOHN, 1993. Transcrição do Autor).

Sob esses aspectos podese dizer que no Edo 5, Engrácia surge em idealizada através de
um universo o qual esta reina sobrena e temida pelo seu povo.
Já em no enunciado seguinte, notase a importância de uma cultura para um dado povo,
como os negros que Engrácia representa. Sinteticamente, temos:

Edo 6: CL: sobrevivência de um povo
através da fixação de suas raízes
CR: perpetuação de uma cultura

Edo 5: CL: Poder de rainha
CR: autoridade

Por meio do discurso de Fera ferida, observase que a condição da mulher elevase,
deixa de lado o domínio patriarcal e machista, para se inserir num momento revolucionário e
de autonomia. As concepções acerca da religiosidade africana nesse momento também são
exaltadas, há a devida consideração e respeito para com os valores advindos da crença
daqueles que são adeptos da “irmandade” nesse contexto. Nesse sentido, emerge a seguinte
doxa:
Doxa:
Ascenção da mulher

Topos:
engajada

Topos Geral:
+ ascenção  servil
 ascenção + servil

Conclusões
Por meio dessas considerações, constatouse que na condição de mestiça, a personagem
Engrácia de Fera ferida demonstrou sua alteridade a partir de seu posicionamento dentro da
irmandade, a qual liderou com “mãos de ferro”, carregando consigo as mudanças da
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contemporaneidade. Já Engrácia de Lima Barreto se constrói sob a mansidão e a submissão
perante aos homens, retratando uma época retrograda.
Dessa forma, as condições de produções discursivas nos revelam as diferentes crenças
presentes no seio de uma dada comunidade, como a brasileira. As diferentes épocas são
marcantes para se entender as opiniões que se constroem acerca de determinados assuntos,
como o tratado aqui, a condição vivida pela mulher negra e/ou mestiça e a questão do
sincretismo religioso, situação que revela a preservação de uma cultura, como acontece em
Fera ferida, e em Clara dos Anjos tal aspecto parece ser negado e/ou velado.
Logo, vemos que análises acerca da noção de doxa legitimam nosso estudo acerca da
racialização, não só por meio do lugarcomum estabelecido pelas personagens, mas também
pelo julgamento das proposições destas, validando o canal de entrada dos elementos dóxicos e
ideológicos pertencentes ao contexto social brasileiro no que se refere ao racismo.
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Ler os edifícios, apreciar os livros: relações entre a tratadística e a produção arquitetônica
no período moderno
Mateus Alves SILVA*
A relação entre história, linguagem e arquitetura pode ser exemplarmente definida no
momento em que a arte e seus executores procuram definir seu status e, consequentemente, dar
definições mais exatas do campo do conhecimento arquitetônico. Entendase esse
conhecimento não apenas do ponto de vista do fazer arquitetônico, mas de todo o aparato
linguístico definidor dos conceitos e terminologia, a cultura da tradição e também a
disseminação das ideias de uma possível teoria da arquitetura através dos mecanismos
impressos. É no seio destas transformações, ocorridas no período entendido como
Renascimento, que se vê a distinção do lugar social do arquiteto e da definição da arte como
liberal, afastada portanto dos fazeres mecânicos ditos banais.
Antônio Carlos Brandão define que apenas no século XVIII tais transformações foram
perceptíveis com a instauração do campo disciplinar da arquitetura. A análise de seus
componentes nos séculos anteriores se dará, portanto, no entendimento de uma indefinição da
arquitetura, ora tendendo às artes mecânicas segundo os parâmetros antigos e medievais, ora
aproximandose das artes liberais sem uma constituição autônoma (BRANDÃO, 2009, p.27).
Para a definição desse campo disciplinar, o autor elenca seis pontos chave, analisados a seguir.
Nosso objetivo aqui é observar de que modo a produção literária da arquitetura contribui para a
disseminação da noção da arte como liberal e a sustentação do campo pelo viés linguístico,
uma vez que instaura conceitos, ideias, imagens precisas e definições que serão utilizadas em
várias partes do mundo. Tantos foram os tratados escritos entre os séculos XV e XVIII quanto
se tem notícia da discussão acalorada entre os artistas. Elencamos aqui as principais obras no
sentido de estabelecer pontes e possibilidades de leitura, uma vez que atravessam o tempo e
são mencionadas em vários dos escritos posteriores a essas publicações.
O primeiro ponto elencado por Carlos Brandão para a definição do campo disciplinar da
arquitetura remete à associação dos conceitos e procedimentos desta com aqueles utilizados
pela retórica clássica (2009, p.2730). Definidos os mesmos elementos da linguagem formal
acadêmica, a arquitetura poderia se dotar de uma estrutura que a assemelharia às práticas
* Mestre em História pelo PPGH / UFMG. Contato: mateus.silva@gmail.com.
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liberais. O ápice desta distinção se dá com a fundamentação do desenho como ponto central da
prática do arquiteto: distanciado do canteiro, sua tarefa passa a ser estabelecida apenas pela
elaboração intelectual, decodificada através do risco. Este seria o segundo aspecto definidor. À
medida que o desenho avança como forma de elaboração dos projetos, tornase essencial e
também autônomo, uma referência à prática que será realizada por terceiros. Na mesma linha
surge o terceiro ponto, o estabelecimento de um corpus teóricocientífico expresso através de
uma linguagem específica. A elaboração de conceitos únicos capazes de serem compreendidos
por indivíduos iniciados, um léxico apropriado para definições minuciosas e uma apresentação
específica dos termos são fundamentais na construção de um campo que passa a ser
reconhecido por uma seleta comunidade. Nesse caso, a linguagem arquitetônica se distingue e
se torna cada vez mais especializada, distanciandose em parte das demais artes/ciências.
Esses três primeiros pontos podem ser compreendidos na ampla definição da linguagem
da arquitetura: assemelhase à produção tradicional através dos parâmetros retóricos; inova
com a introdução do desenho/projeto como um modelo orientador da prática; por fim,
estabelece um léxico específico normatizado. Tais pontos refletem um modo associado à
constituição de qualquer campo e evidenciam a introjeção do pertencimento por parte dos
indivíduosmembros.
O quarto ponto apresentado por Carlos Brandão (2009, p.3031) está associado ao
diálogo com a tradição: o reconhecimento das estruturas e obras antigas como fundamentais
estabelece a distinção entre o clássico e o moderno, sendo, este último, emulação do primeiro.
Não se copia o antigo pura e simplesmente, mas se procura compreendêlo e superálo. Nesse
caso, o conhecimento dos monumentos e ruínas da Antiguidade, associados aos tratados
clássicos possibilitaria ao campo da arquitetura uma validade fundamentada na história e na
tradição.
É no conjunto dos elementos linguísticos e históricos que se definem os dois últimos
pontos apresentados pelo autor, frutos do produto final da arquitetura (BRANDÃO, 2009,
p.3132). Um deles é a própria cidade, expoente da criação do arquiteto, que define e apresenta
toda a discussão teórica precedente. As cidades são palco para a expressão do conhecimento
adquirido dos artistas e a ele estão intimamente associadas. Nesses espaços de convivência
entre o antigo e o novo, altamente cambiáveis, surgem discussões mais variadas sobre o fazer
arquitetônico e suas dimensões.
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Se o conhecimento da discussão arquitetônica fica sujeito às modificações da cidade,
sua disseminação dáse sobretudo pela difusão da imprensa, sendo este o sexto e último ponto.
O conhecimento representado através dos livros é capaz de reunir todos os aspectos acima
expostos, uma vez que permite a expressão das definições, termos, imagens e inovações
presentes no campo da arquitetura e podem ser acessados em lugares às vezes muito
distanciados dos centros de difusão. A obra impressa fecha o ciclo da produção arquitetônica
principalmente por dar certa mobilidade virtual aos edifícios imóveis.
Todos esses elementos são fundamentalmente expressos nos tratados de arquitetura a
partir do século XV. Nosso objetivo aqui é elencar alguns desses temas propostos com o foco
na própria tratadística, no intuito de se perceber de que modo os conceitos foram mobilizados e
serviram de fundamento para a constituição do campo da arquitetura. Para tanto, cabe iniciar,
ainda que rapidamente, com o mais tradicional deles, o tratado De Architectura libri decem, de
Vitrúvio.
Vitrúvio e a elaboração da tradição
O tratado De architectura libri decem é, de longe, o mais famoso dos tratados de
arquitetura, por ter sido um dos poucos que sobreviveu até o século XV. Suas diversas
transcrições durante a época medieval – fundamentais para a existência do texto, uma vez que
a mais antiga é do século IX (MACIEL, 2006, p.20) – sugerem um longo processo no qual a
obra foi constantemente modificada ou acrescida, prática relativamente comum no processo de
escrita. Sua origem remonta ao século I a.C. e sua estrutura se define em um conjunto de dez
livros que pretendem abarcar todo o conhecimento arquitetônico, incluindo aí os materiais, os
conceitos e algumas definições tipológicas. Toda essa estruturação não contém desenhos
descritivos, o que permitiu a livre interpretação e discussão dos autores posteriores acerca de
determinados conceitos vagos apresentados (THOENES, 2003, p.9).
Em seu tratado, Vitrúvio apresenta as primeiras definições mais abrangentes da arte da
arquitetura, a partir de três princípios básicos: firmitas (solidez), ou o aspecto técnico das
construções: utilitas (comodidade), o funcionamento do edifício e sua utilidade; e, por fim,
venustas (beleza), a beleza arquitetônica evidenciada pelos aspectos decorativos (EVERS,
2003, p.6). Esses três parâmetros estão presentes em todo o tratado e serão retomados nas
obras renascentistas como fundamentos para a elaboração teórica sobre arquitetura. Um
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detalhe especial está na definição de venustas, uma vez que é a partir desta que se desdobram
as tipologias arquitetônicas e a consequente teoria das ordens, apresentada durante o
Renascimento, com base no texto vitruviano. A ideia de uma classificação detalhada dos tipos
arquitetônicos em Vitrúvio, por não ter uma definição matematizada  o parâmetro são os
módulos baseados nas proporções humanas, ainda que bastante indefinidos  será mote para
grandes discussões entre os tratadistas da arquitetura. Cada qual apresenta sua própria
interpretação do texto e definições diferentes. Neste aspecto exemplar fica evidente o diálogo
que os tratadistas estabeleciam com a tradição e as proposições que pretendiam superar os
conceitos dos antigos. Esse valor dado à tradição é expresso nas edições e comentadas a partir
do século XV, tendo em J. Sulpicius o seu primeiro exemplar impresso em 148687 (MACIEL,
2006, p.20). Já no século XVI a obra tomará outras proporções com a edição comentada de
Daniele Barbaro (1556), entre outras.
Alberti e a instauração da linguagem
Leon Battista Alberti (14041472) é o primeiro tratadista a apresentar uma teoria
elaborada sobre a arquitetura na era moderna. Seu tratado De re aedificatoria libri decem
(14421452, impresso em 1485) é uma sequência de outros dois tratados apresentados pelo
autor sobre pintura (De pictura, 1435) e escultura (De statua, 1438). O estudo das belasartes
sugere a tentativa de elevação destas à categoria de artes liberais, o que necessita, portanto, de
um jogo retóricolinguístico extremamente eficaz (LICHTENSTEIN, 2004, p.9394). Nessa
perspectiva, os tratados de Alberti são eminentemente teóricos, não possuem qualquer
aplicabilidade prática e sequer são acompanhados de imagens (BIERMANN, 2003, p.24).
Do ponto de vista linguístico os tratados de Alberti se assemelham muito às
categorizações retóricas antigas. Sua opção pelo uso da língua latina atesta o diálogo mantido
com a tradição, ao passo que insere a obra no rol das grandes referências teóricas. A estrutura
do tratado, como o próprio título remete, faz alusão à obra vitruviana e essa evidência fica
ainda mais presente quando se vê a discussão sobre os mesmos elementos apresentados em
ambos os autores (como as três partes da arquitetura), ainda que de forma bastante divergente.
Além disso, Alberti apresenta uma fórmula gramatical para a análise dos elementos
arquitetônicos. A dificuldade presente em se descrever com clareza elementos visuais
tridimensionais foi resolvida pelo autor a partir da comparação com as formas das letras do
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alfabeto com o intuito de elaborar possibilidades de construção das tipologias arquitetônicas.
Tal fórmula pode ser uma justificativa para a ausência de imagens e para a associação direta
entre a arquitetura e a escrita (e assim a relação entre as artes com base na supremacia da
poesia). É o forjar de uma nova língua, a partir da observação dos elementos arquitetônicos e
sua comparação com os grafemas alfabéticos (BRANDÃO, 2009, p.3335). Com tal obra,
Alberti pode estabelecer elementos para a configuração de um campo específico para a
arquitetura baseada na tradição, porém conjugada com as formas modernas de exposição e de
elaboração teórica.
Serlio e o valor do desenho
Sebastiano Serlio (14751554) foi um tratadista da arquitetura que não teve sua obra
publicada completamente em vida. A lógica da publicação apresenta um apurado sentido quase
mercadológico, uma vez que os livros foram lançados em uma sequência diferente da exposta
no projeto do volume final. Disposto em nove livros, Tutte l’opere d’architettura et
prospettiva foi dividido e impresso a partir de 1517, tendo sua versão um pouco mais completa
e única somente em 1619. É um tratado reconhecido por apresentar o desenho como elemento
fundamental da obra. É também um dos primeiros tratados de arquitetura ilustrados, com uma
característica marcante: o texto está subordinado ao desenho, ou seja, é explicação deste.
Todos os livros são baseados nessa estrutura em que os desenhos são apresentados, seguidos
de uma breve explicação textual. O resultado é que se tem um tratado em que as imagens são
preponderantes ao discurso escrito.
Outro ponto fundamental segue a lógica de publicação. O primeiro dos livros a sair
impresso é o livro IV, Sobre as Ordens (1537), que diz muito sobre o estado da discussão no
período. Como exposto, o debate sobre as tipologias arquitetônicas teve importante lugar
durante o Renascimento. Ao se debruçar em Vitrúvio, Serlio apresenta as principais
características das ordens arquitetônicas segundo a lógica romana e ressignificaas com uma
leitura cristã. Os modelos utilizados segundo a tipologia dos templos pagãos são relidos pela
lógica cristã e apresentam um novo significado: edifícios dóricos, masculinos e robustos, são
redirecionados para templos em que a invocação é o próprio Cristo ou os fundadores da igreja;
as construções segundo a ordem jônica e coríntia, mais femininas e leves, são próprias ao culto
dos santos e da Virgem Maria. Além de adaptar o tradicional, Serlio estabelece, através das
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imagens, medidas exatas para os módulos vitruvianos, com o auxílio pesquisas realizadas nas
ruínas romanas. Após a publicação desta parte seguem os outros livros, segundo a sequência:
livro III, Sobre a Antiguidade (1540); livros I e II, Sobre Geometria e Sobre Perspectiva
(1545): livro V, Sobre Templos (1547) e, por fim, o Livro Extraordinário, Sobre Portas
(1551). Os manuscritos posteriores só foram impressos na atualidade (ROSENFELD, 2003,
p.281). A lógica da publicação segue a possibilidade de um público de interesses diversos para
um de interesses mais específico, sugerindo, também, o fato de o tratado ter circulado em
meios que não apenas o do campo arquitetônico. Assim como no tratado de Alberti, Serlio
propõe uma ordenação que dê conta de todos os ramos da arquitetura, incluindo desde o
projeto e o desenho até as construções propriamente ditas. Por essa razão, acrescida das
inúmeras ilustrações, o seu tratado figura entre as principais referências para os arquitetos e
profissionais que se utilizam do desenho nos séculos XVI e seguintes.
Vignola e a disseminação da teoria
Os tratados de Jacopo Barozzi da Vignola (15071573) já dispõem de uma prática
diversa aos anteriores, qual seja, a da publicação de obras temáticas separadas. As duas obras
publicadas, uma sobre as ordens da arquitetura e a outra sobre o estudo da perspectiva,
denotam a necessidade de uma leitura mais aprofundada nos métodos possíveis para esses
aspectos da arte. Os avanços nas descobertas sobre as ordens ou mesmo o desenvolvimento
matemático das regras da perspectiva e da projeção em desenho de realidades tridimensionais
atestam a necessidade de escritos específicos. De tal modo, após a segunda metade do século
XVI serão poucos os tratados a abarcar todo o conjunto de temas da arquitetura.
Sua Regola delli cinque ordini d’architettura (1562) é o mais célebre dos tratados,
tendo um alcance incomparável na história editorial, com mais de 250 edições (KLEIN, 2003,
p.86). Tal projeção devese sobretudo ao fato do autor apresentar uma interpretação bastante
detalhada da teoria das proporções em arquitetura, com algumas inovações em relação às
práticas clássicas. A definição específica de um valor para o módulo que compõe os objetos
arquitetônicos possibilitou uma melhor compreensão por parte dos leitores do que era, de fato,
a importância das proporções para a arquitetura clássica.
Curiosamente, a forma de exposição do tratado segue as mesmas disposições
encontradas em Serlio. As imagens mantém seu papel preponderante na exposição, sendo os
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textos vagas explicações destas. Abarcando um total de 32 gravuras feitas em chapas de cobre,
a obra ressalta o valor do desenho sobre o texto e a necessidade de uma apuração técnica cada
vez maior na sua execução, o que exigia um corpo de gravadores altamente qualificado para
tal. Ainda assim, nas várias edições percebemse diferenças significativas que poderiam
comprometer a qualidade da obra.
O que fica claro, portanto, com o exemplo da obra de Vignola é como a disseminação
da linguagem arquitetônica pela imagem divulgada na tratadística assume um papel
preponderante na configuração do campo. As obras posteriores passam a se referir tanto ao
tratadista quanto a Serlio como os principais peritos na arte, bem como preconizam que o
conhecimento de suas obras era fundamental a qualquer um que se aventurasse na prática da
arquitetura. Os antigos (sobretudo Vitrúvio) dão lugar aos modernos nas referências para o
bom arquiteto e permitem que o debate sobre a arte se torne cada vez mais fecundo.
Palladio e a representação da cidade
Na esteira da prática arquitetônica, podemos ver em Andrea Palladio (15081580) um
elemento significativo da mudança da prática clássica para a moderna, sobretudo por ser ele
um renomado arquiteto do período. Suas obras sobrepõemse às dos antigos sem, contudo,
suplantálas. Do ponto de vista da produção dos tratados, é curiosa a menção de que a ideia de
Palladio de produzir um tratado específico de arquitetura (I quattro libri dell’Architettura,
1570) tenha surgido exatamente com a encomenda de ilustrações para a edição do tratado de
Vitrúvio feita por Daniele Barbaro (15141570).
Por ser um artista de produção tardia em relação aos tratadistas do princípio do século
XVI, Palladio segue o mesmo conjunto de referências já clássicas sobre a arquitetura. A leitura
de Vitrúvio para a produção dos desenhos é seguida do conhecimento da teoria de Alberti, tido
como autoridade em seu tempo. A obra de Serlio dá a Palladio a estrutura que também utilizará
em sua obra a partir das séries de desenhos, com uma pequena diferença: o tratado de Palladio
é extremamente rigoroso no que diz respeito às imagens sobretudo dos edifícios construídos,
seguidos sempre de três planos de representação, a saber, a planta, o alçado e o corte (JOBST,
2003, p.111112).
O que difere o tratado de Palladio dos demais se refere ao uso da cidade como elemento
exemplar para a arquitetura. O autor não se furta em apresentar as suas próprias execuções
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como exemplo no tratado, pareandoas, assim, às construções dos antigos, universalizando
também a sua própria obra. O que executa na realidade o faz também na forma teórica
aproximando, dessa forma, o que fora acima referido a respeito do valor tanto da cidade quanto
do tratado na disseminação do conhecimento e na constituição do campo arquitetônico.
Scamozzi e a ressignificação da tradição
Para finalizar a análise destes tratados cabe ressaltar a importância daquele a ser
considerado o último do Renascimento, L’idea della architettura universale (1615), de autoria
de Vincenzo Scamozzi (15481616). A leitura do autor dos principais tratadistas do século
XVI possibilitou a elaboração de uma obrasíntese das discussões até então presentes e que
culminaram em uma obra de referência para todo o século XVII (GRÖNERT, 2003, p.118).
Disposta inicialmente em dez volumes, assim como os referidos tratados de Vitrúvio e
Alberti, a obra de Scamozzi apresenta um profundo conhecimento das bases da teoria
arquitetônica. Destes livros, o mais importante e mais difundido (inclusive separadamente) é o
livro VI em que são tratadas as ordens da arquitetura. E ao mesmo tempo em que o tratadista
assume a condição prática da obra e o seu uso expressivo pelos arquitetos que se dispunham a
compreender a arte, não se furta de inserir a discussão sobre o próprio estado da arquitetura
dentre as artes liberais. No livro I, que abre o tratado, a questão do status científico da
arquitetura é colocada como central, uma vez que a arte é associada ao conhecimento
matemático e filosófico. Mesmo a estrutura do texto, dotado de repetições e citações clássicas,
revelam a tentativa de enobrecimento tanto da arte quanto do próprio tratado.
Com uma obra repleta de referências e embasada na tradição dos escritos arquitetônicos,
Scamozzi conseguiu evidenciar a sua obra em meio a tantos outros tratados contemporâneos.
O tempo dedicado à elaboração deste estudo (vinte e cinco anos, segundo indicação do próprio
tratadista) é prova irrefutável do esforço para se elaborar uma obra que pudesse, de fato,
apresentar uma síntese do conhecimento arquitetônico, já distanciado das referências clássicas
como autoridade.
Ao se colocar junto à tradição, Scamozzi ressignificaa. Textos posteriores irão citar sua
obra (sobretudo o sexto livro) como referência para a discussão sobre as ordens e outros temas
da arquitetura. Tanto é que se pode perceber um recuo nas citações anteriores para dar lugar a
L’idea della architettura universale como principal referência para os estudiosos da arte.
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***

Cabe, a título de conclusão, retomar o papel da tratadística na constituição do campo
arquitetônico. Sem uma discussão teórica aprofundada que pudesse amparar o status da arte e
sem uma definição de linguagem específica, dificilmente a arquitetura poderia se definir de
maneira tão expressiva. Deslocada do trabalho mecânico, adquiriu conotação intelectual que,
sem dúvida, só pode ser corroborada com a criação de um lugar específico de enunciação, de
uma gramática própria e de uma discussão teórica avultada. Nesse aspecto a produção literária
teve papel fundamental, no sentido de uniformizar e disseminar o discurso, tornandoo
homogêneo e facilmente reconhecido em várias localidades. É nesse sentido que o
entendimento da linguagem e das formas de disseminação possibilitam a compreensão da força
da arquitetura na definição do próprio campo que, impondose, perdurou como linguagem
tradicional. Ainda que no século XIX as mudanças dos movimentos de vanguarda tenham
permitido a feliz quebra dos paradigmas arquitetônicos, estas só foram possíveis após a
consolidação do campo que, por necessidade, precisava se reinventar.

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

343

FONTES
ALBERTI, Leon Battista. BARTOLI, Cosimo. Della architettura libri dieci di Leon Battista
Alberti traduzione di Cosimo Bartoli con note apologetiche di Stefano Ticozzi e trenta tavole
in rame disegnate ed incise da Constantino Gianni. Milano: A spese degli editori,
MDCCCXXXIII.
PALLADIO, Andrea. I quattro libri dell’Architettura di Andrea Palladio. Ne’quali, dopo un
breve trattato de’ cinque ordini, & di quelli avertimenti, che sono piu necessarij nel fabricare;
si tratta delle case private, delle Vie, de i Ponti, delle Piazze, de i Xisti, et de’Tempij. Con
privilegi. In Venetia, Apresso Dominico de’Franceschi. MDLXX.
SCAMOZZI, Vincenzo. L’idea della architettura universale di Vincenzo Scamozzi pubblicata
per cura di Stefano Ticozzi e dell’ingegnere Luigi Musieri con trentotto tavole in rame
disegnate ed incise da Constantino Gianni. Volume I. Milano, coi tipi di Borroni e Scotti
successori a Vincenzo Ferrario MDCCCXXXVIII.
SERLIO, Sebastiano. Tutte l’opere d’Architettura et Prrospetiva [sic], di Sebastiano Serlio
Bolognese, dove si mettono in disegno tutte le maniere di edificij, e si trattano di quelle cose,
che sono più necessarie a sapere gli Architetti. Con la aggiunta delle inventioni di cinquanta
Porte, e gran numero di palazzi publici, e privati nella Città, & in Villa, e varij accidenti, che
possono occorrere nel fabricare. Diviso in sette Libri. Con un’indice copiosissimo con molte
considerationi, & un breve Discorso sopra questa materia, raccolto da M. Gio. Domenico
Scamozzi Vicentino. Di nuovo ristampate, e correte. La Vinegia, Presso gli Heredi di
Francesco de’Franceschi. MDC.
VIGNOLA, Jacopo Barozzi. Reglas de los cinco órdenes de Arquitectura de Vignola, con un
orden Dórico de Posidonia, y un apéndice que contiene las lecciones elementales de las
sombras en la Arquitectura demostradas por principios naturales. Por C. M. Delagardette,
Arquitecto, discípulo de la Real Academia de Arquitectura de París. Dibuxado em mayor
tamaño, y grabado al agua fuerte por Don Fausto Martinez de la Torre, y concluido á buril por
Don Joseph Asensio, discipulos de la Real Academia de San Fernando. Con licencia: em
Madrid: en la Imprenta de Manuel Gonzales. Año de MDCCXCII.
VITRÚVIO, M. BARBARO, Daniele. I Dieci libri dell'Architettura di M. Vitruvio, tradotti &
commentati da Mons. Daniel Barbaro eletto Patriarca d'Aquileia, da lui riveduti & ampliati; &
hora in piu commoda forma ridotti. In Venetia: apresso Francesco de’ Franceschi Senese &
Giovanni Chrieger Alemano compagni. MDLXVII.
VITRÚVIO. Tratado de arquitectura. Tradução do latim, introdução e notas por Justino
Maciel. Lisboa: Istpress, 2006.

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

344

REFERÊNCIAS
BIERMANN, Veronica. Leon Battista Alberti (14041472). De re aedificatoria libri decem. In:
TEORIA da arquitectura: do renascimento até aos nossos dias. Köln: Taschen, 2003.
BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A arquitetura do Renascimento: entre a disciplina e a
indisciplina. In: OLIVEIRA, Beatriz Santos et al. (orgs). Leituras em teoria da Arquitetura,
vol. 1. Conceitos. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2009.
EVERS, Bernd. Prefácio. In: TEORIA da arquitectura: do renascimento até aos nossos
dias. Köln: Taschen, 2003.
JOBST, Christoph. Sebastiano Serlio (14751553/55). Tutte l’opere d’architettura et
prospettiva. In: TEORIA da arquitectura: do renascimento até aos nossos dias. Köln: Taschen,
2003.
KLEIN, Barbara Borngässer. Iacomo Barozzi da Vignola (15071573). Regola delli cinque
ordini d’architettura. In: TEORIA da arquitectura: do renascimento até aos nossos dias. Köln:
Taschen, 2003.
LICHTENSTEIN, Jacqueline. Leon Battista Alberti. In: LICHTENSTEIN, Jacqueline. (org).
A pintura – vol. 1: o mito da pintura. São Paulo: Ed. 34, 2004.
MACIEL, M. Justino. Introdução. In: VITRÚVIO. Tratado de arquitectura. Tradução de
Justino Maciel. Lisboa: Istpress, 2006.
ROSENFELD, Myra Nan. From Bologna to Venice and Paris: The Evolution and Publication
of Sebastiano Serlio’s Books I and II, On Geometry and On Perspective, for Architects. In:
MASSEY, Lyle (ed.). The treatise on Perspective: Published and Unpublished. Washington:
National Gallery of Art, 2003.
THOENES, Cristoph. Introdução. In: TEORIA da arquitectura: do renascimento até aos
nossos dias. Köln: Taschen, 2003.

Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

345

Linguagem jurídica e história: reflexões a partir do Brasil do final dos anos 1930
Mariana de Moraes SILVEIRA*
Em 3 de dezembro de 1935, um grupo de generais, convocado pelo então Ministro da
Guerra João Gomes Ribeiro Filho, reuniase no Rio de Janeiro “para, em assembleia, emitirem
os seus pareceres com relação à gravidade da atual situação e à maneira de punir os crimes
praticados no recente surto comunista, tendo em vista a benignidade das nossas leis repressivas
em face da Constituição da República”. O General João Gomes inicia a sessão expondo os
motivos da convocação: buscar soluções para a lentidão do processo dos envolvidos no levante
(“levaria no mínimo ainda dois meses e meio para ser ultimado”) e o caráter brando das penas
a que poderiam ser submetidos (no máximo 6 anos de prisão). Embora fosse unânime a
vontade de garantir uma punição rápida e severa, bem como já houvesse quem sustentasse a
adoção de leis de exceção ou mesmo que fosse desferido um golpe de Estado, um problema se
impôs para alguns desses militares: o princípio da irretroatividade das leis 1. Para o General
Castro Júnior, “tudo [deveria] se processar dentro da nossa legislação vigente, a fim de tornar
subsistentes todos os atos que porventura se [viessem] a praticar”. De maneira ainda mais
explícita, Raymundo Barbosa “declara opinar pela aplicação severa das leis já existentes, pois,
estabelecer novas para punir os bárbaros crimes já praticados seria fazêlas retroagir2.
A questão foi novamente enfrentada em 2 de janeiro do ano seguinte, desta vez pelo
Ministro da Justiça, Vicente Ráo. A própria técnica jurídica foi a solução encontrada, em um
momento em que já haviam sido editadas duas emendas constitucionais voltadas à repressão
política, para defender a aplicação das leis novas aos envolvidos nos levantes. Segundo Ráo,
inexistiria lesão ao princípio da não retroatividade nesse fato, uma vez que as atividades
“subversivas” não se teriam encerrado no movimento de novembro de 1935 e configurariam o
que se chama de crime continuado, aquele cuja execução se prolonga no tempo. “Nessas
condições”, afirma ele, “o crime, considerado em sua unidade, continua a ser praticado sob a
vigência da lei nova e nela incide, colhendo, esta, em suas disposições, tanto os que praticaram
* Mestranda em História pelo PPGH / UFMG. Bolsista CNPq. Contato: marianamsilveira@gmail.com.
1 De maneira bastante sintética, esse princípio pode ser definido como a vedação à escrita de leis voltadas à produção de
efeitos a respeito de atos ou fatos anteriores à sua edição. O intuito é justamente evitar abusos do poder estatal, em
especial no que tange a normas de exceção e à repressão política. Para uma definição mais completa, ver o verbete
“Irretroatividade”, em Silva (2006, p.779).
2 Arquivo do CPDOCFGV, fundo Getúlio Vargas, série correspondência, GV c 1935.12.03/3, XX49 e XX51.
Disponível em <www.cpdog.fgv.br>. Acesso em 29 de novembro de 2011.
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os atos iniciais, quanto os que vêm executando os atos mais recentes, uns e outros
corresponsáveis pelo crime, que é um só e o mesmo”3.
Na conjuntura de legitimação do regime do Estado Novo, a irretroatividade das leis
seria outra vez invocada, agora com notas ainda mais claramente autoritárias. Em texto
publicado em fevereiro de 1938 pela Revista Forense (importante periódico jurídico lançado
em Belo Horizonte em 1904 e transferido para o Rio de Janeiro em 1936) e batizado com o
significativo título “Diretrizes Constitucionais do novo Estado Brasileiro”, Francisco Campos,
que assumira a pasta da Justiça nos dias que antecederam o golpe de Estado, afirma:
Não deve, porém, esse princípio [da irretroatividade das leis] constituir uma limitação
ao Poder Legislativo; quando circunstâncias especiais exigirem a revisão das relações
jurídicas acabadas, o legislador não pode ficar privado da faculdade de promulgar leis
retroativas, pois o Estado, como guarda supremo do interesse coletivo, não deve atar
as próprias mãos pelo receio de, em certas contingências, ter que ferir ou contrariar
direitos individuais.
A não retroatividade das leis, postulada como proibição ao Poder Legislativo, não
passava de um exagero do individualismo jurídico e, sobretudo, do individualismo
econômico, que reclamavam rigorosa neutralidade ao Estado no domínio do
comércio jurídico. Mas o Estado, ante as novas condições de vida do mundo, não pôde
continuar a ser um simples espectador que se limitasse a assistir às lutas da
competição individual (CAMPOS, 1938, p.236. Grifo da autora).

O princípio da irretroatividade, antes objeto de respeito mesmo fora dos círculos do
direito, era agora relativizado por um jurista, em favor do fortalecimento do poder do Estado.
Mais do que sinais da existência de diversos projetos em disputa no Brasil de meados da
década de 1930 ou demonstrações exemplares do processo de radicalização política que
culminaria com o golpe do Estado Novo, esses trechos, ao trazerem visões profundamente
distintas a respeito de um mesmo princípio, colocam em evidência a complexidade da
linguagem jurídica e, mais especificamente, as manipulações que ela pode sofrer e os
diferentes usos a que se pode prestar, de acordo com as relações de força travadas no interior
da sociedade em que se insere. Retomando a discussão feita por Pierre Bourdieu, podese dizer
que, embora o direito busque construir uma imagem de neutralidade e de impessoalidade,
fundada na participação simultânea na “lógica positiva da ciência” e na “lógica normativa da
moral”, sua eficácia simbólica está profundamente ligada à política e às condições sociais de
sua produção (BOURDIEU, 2007, p. 213; 228).

3 Arquivo do CPDOCFGV, fundo Getúlio Vargas, série correspondência, GV c 1935.12.03/3, XXI2. Disponível em
<www.cpdog.fgv.br>. Acesso em 29 de novembro de 2011.
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O léxico especializado desempenha papel crucial na construção dessa imagem de
autonomia do direito, na medida em que afasta o sujeito “profano” (novamente, a expressão é
de Bourdieu) e circunscreve um espaço de atuação para os “falantes iniciados”, o que
demonstra como o direito pode ser um objeto instigante para a história social da linguagem,
para muito além dos limites estritamente profissionais. Essa constatação já foi feita por Peter
Burke, que afirmou:
o desenvolvimento de determinados dialetos sociais, por exemplo a linguagem
profissional do direito, [...] precisa ser explicado não apenas de uma forma utilitária,
como a criação de termos técnicos para finalidades práticas precisas, mas também de
maneira simbólica, como a expressão de uma crescente autoconsciência de grupo e de
uma crescente sensação de distanciamento em relação ao resto da sociedade (1995, p.
3940).

É justamente para o diálogo entre o direito e os renovados estudos históricos da
linguagem que pretendemos contribuir com esse trabalho. Sem qualquer intenção de esgotar o
tema, propomonos a explorar algumas dimensões linguísticas do universo jurídico, a partir de
duas faces opostas, porém complementares, que são essenciais para compreender a
especificidade social da linguagem jurídica: os aspectos retóricos e literários do direito e suas
pretensões a se constituir por meio de uma linguagem técnica. Procuramos, com isso, colocar
em evidência que o postulado dos sociolinguistas segundo o qual “falar é uma forma de fazer”
manifestase com especial clareza no universo do direito, voltado eminentemente para a
produção de efeitos sobre a sociedade, para a solução de conflitos, para o resguardo de
determinados interesses e para a interdição de outros. Assim como fizemos com as três
citações que serviram de provocação inicial, recorreremos a exemplos colhidos no Brasil do
final dos anos 1930, especialmente das revistas jurídicas publicadas no período, para dar uma
dimensão mais concreta a esses debates. Essa escolha não é arbitrária: tratase de um momento
em que amplas reformas legislativas foram realizadas, suscitando um forte debate na imprensa
especializada, o que nos leva a crer que se trata de um bom observatório para apreender como
a complexidade da linguagem jurídica, a meio caminho entre o universo letrado e o mundo
profissional, entre a política e a técnica, manifestouse na história brasileira.
A associação do direito ao universo das letras, ao menos no caso do Brasil e da
HispanoAmérica, é antiga e duradora. Os bacharéis em direito foram, sem dúvida, alguns dos
membros por excelência da “cidade letrada” de que fala Angel Rama (1985), atuando desde
muito cedo na instauração de uma estrutura administrativa, mas também de uma ordenação
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simbólica da realidade. Discutindo igualmente a experiência da IberoAmérica, Rogelio Pérez
Perdomo afirma que, durante a colônia, “o treinamento jurídico era um treinamento para a
distinção de conceitos e para argumentar de maneira persuasiva. Os juristas eram homens de
leituras e de livros” (PERDOMO, 2008, p.171). No caso brasileiro, observase a distinção de
que, até a fundação dos cursos de São Paulo e de Olinda (posteriormente transferido para
Recife), em 1827, a formação jurídica se dava não em território colonial, mas na Universidade
de Coimbra. Prevalecia semelhantemente nessa instituição, ao menos até as reformas
pombalinas de seus estatutos, em 1772, o método escolástico de ensino, com forte valorização
das habilidades retóricas.
No contexto das independências, os juristas ocuparam lugar privilegiado na elaboração
dos corpos de leis das nascentes nações, mas ainda mais associados à cultura letrada que a uma
técnica jurídica propriamente dita – o que pode ser visto como sinal de certa ausência de
diferenciação no interior da República das Letras que se observa no período. Para Perdomo, na
América Latina do começo do século XIX, os graduados em direito “não eram concebidos
como profissionais ou como técnicos. Pelo contrário, eram os letrados por excelência”,
valorizados por “habilidades como falar e escrever bem” (PERDOMO, 2008, p. 168169). Não
por acaso, Andrés Bello, o homem que Julio Ramos (2008) toma como grande exemplo da
defesa da prevalência do “saber dizer” e das “belas letras”, em oposição a uma visão mais
moderna da literatura, que lhe buscava conferir um estatuto de autonomia (sustentada por
Sarmiento), dedicou boa parte dos anos 1840 e 1850 à redação do Código Civil Chileno, que
foi pensado e recebido não apenas como obra jurídica, mas também literária. Além disso, não
se pode esquecer que, durante um longo período, a formação jurídica era a única disponível
para os sujeitos interessados em humanidades, de forma que, outra vez no dizer de Perdomo,
“os estudantes e os graduados em direito faziam também periodismo, literatura, história e
participavam em reuniões políticas e sociedades secretas.” (2008, p.179). No caso do Brasil, o
domínio dos cursos de “ciências jurídicas e sociais” sobre o ensino humanístico só seria
realmente abalado com a fundação das universidades, notadamente a Universidade de São
Paulo, em 1934, e é vasta a bibliografia que explora as faculdades de direito como espaços de
produção política e cultural, algo em que não pretendo me deter.
No final do século XIX e nas primeiras décadas do XX, observase claramente um
esforço de autonomização do direito, buscando fundálo em bases tidas como mais técnicas e
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menos retóricas. O domínio da cultura letrada, contudo, não abandona completamente o
mundo jurídico, como se percebe claramente na célebre polêmica entre Rui Barbosa e Clovis
Bevilaqua a respeito do projeto de Código Civil redigido pelo segundo. Como bem observou
Angel Rama, “a assombrosa e desproporcionada Réplica que Rui Barbosa formulou em 1902
ao projeto de código civil que o Senado brasileiro examinava, não respondeu a um capricho
egoísta, como se disse frequentemente, mas ao cumprimento cabal da função letrada” (1985,
p.85). Rama menciona em seguida que Rui defendeu o princípio de que “um código civil terá
de ser obra excepcional, monumento da cultura de sua época”, uma vez que “mais que ser uma
realização científica, é uma grande expressão da literatura nacional” (1985, p.85). O curioso é
notar que, em uma resposta genérica a seus censores, Bevilaqua não invocou a técnica – pelo
contrário, sustentou a adoção de uma linguagem mais simples e democrática: “Desejariam os
antagonistas do Projeto vazálo numa linguagem hierática, impecável, que jamais existiu na
realidade da vida, que jamais foi falada pelo povo” (apud SCHUBSKY, 2010, p.56).
No final dos anos 1930, mesmo com esse processo de reivindicação da técnica jurídica
em estágio consideravelmente mais avançado, como se discutirá a seguir, a valorização da
linguagem correta, elegante, próxima à literatura, ainda se faria presente. Alcântara Machado,
professor catedrático da Faculdade de Direito da USP convidado em 1937 para redigir um
projeto de Código Penal, fazendo jus às posições que ocupava nas Academias Brasileira e
Paulista de Letras, deu grande destaque, nos dois textos em que se dedicou a rebater as críticas
que sua obra suscitara (cf. MACHADO, 1939, p. 3995; 1941, p. 942), a seu valor linguístico,
afirmando que, quanto a isso, apenas recebera elogios. No segundo desses textos, intitulado
“Para a história da reforma penal brasileira”, quase um manifesto contra a progressiva
suplantação de sua autoria operada pela comissão revisora capitaneada pelo Ministro da Justiça
Francisco Campos, chega a acusar a comissão de cometer verdadeiros “crimes gramaticais”
com alterações inúteis ou que tornaram menos límpida sua redação original (MACHADO,
1941, p. 2833).
Essa conexão com o mundo das letras somente pode ser bem compreendida, contudo, se
aliada à dimensão técnica, ligada ao vocabulário especializado, do discurso jurídico. Longe de
se oporem, esses dois aspectos estabelecem entre si uma relação de complementaridade
essencial para o direito: é justamente por contar com a clareza e com a correção da linguagem,
responsáveis por afastar, ao menos em tese, as ambiguidades e, assim, permitir a redução dos
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conflitos sociais a categorias conhecidas, que esse discurso consegue se legitimar como técnico
e, assim, garantir o monopólio dos juristas, fundado na competência, no conhecimento
especializado. Não se pode perder de vista, nesse sentido, que, embora também crie categorias
próprias, o direito trabalha, em grande medida, com a linguagem comum, atribuindo
significados específicos a expressões retiradas de outros domínios.
Esse “fato de os juristas não darem às expressões correntes o seu sentido corrente e de,
além de inventarem termos técnicos ou sentidos técnicos para termos correntes, manterem uma
relação especial com a linguagem que os leva a procederem a extensões e restrições de sentido
insólitas”, para utilizar mais uma vez a formulação de Bourdieu (2007, p.230), precisa ser
entendido não apenas como algo necessário à instituição e ao exercício da profissão, mas
também como um ato de poder. Ainda segundo o sociólogo francês,
O efeito de hermetismo que o próprio funcionamento do campo tende a exercer
manifestase no fato de as instituições judiciais tenderem a produzir verdadeiras
tradições específicas e, em particular, categorias de percepção e de apreciação
perfeitamente irredutíveis às dos nãoespecialistas, gerando os seus problemas e as
suas soluções segundo uma lógica totalmente hermética e inacessível aos profanos
(BOURDIEU, 2007, p.232).

A preocupação em afastar esses “profanos” é de tal maneira pungente no Brasil dos
anos 1930, que Francisco Campos chegou a utilizar o argumento da técnica jurídica para
legitimar uma das medidas mais radicais tomadas pelo regime a que servia como Ministro, o
fechamento do congresso. Em O Estado Nacional e suas diretrizes, discurso pronunciado nos
primeiros momentos do Estado Novo e logo publicado em forma de livreto, ele acusa o
congresso de incompetência para legislar e de desviar a lei dos bons rumos em função de
interesses pessoais. Diz ele:
A legislação é hoje uma imensa técnica de controle da vida nacional em todas as suas
manifestações. A legislação perdeu o seu caráter exclusivamente político, quando se
cingia apenas às questões gerais ou de princípios, para assumir um caráter
eminentemente técnico. [...] Capacidade política não importa capacidade técnica, e a
legislação é hoje uma técnica que exige o concurso de vários conhecimentos e de
várias técnicas (CAMPOS, 1937, p.28).

A forma de fazer as leis durante o Estado Novo – um momento em que, é interessante
mencionar, muitas e importantes leis foram feitas – correspondeu, de certa forma, à
implantação dessa concepção: ao longo de todo o regime, o Congresso permaneceu fechado,
sendo as leis elaboradas a partir de projetos encomendados a renomados juristas que, depois de
debatidos na imprensa, tanto a genérica quanto a especializada, e submetidos a comissões
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revisoras – compostas, naturalmente, também por juristas consagrados –, eram promulgados. A
nosso ver, esse fato se liga não só ao autoritarismo político do período, mas também ao
desenvolvimento do pensamento jurídico no país, relacionandose, por um lado, com a
crescente especialização dos juristas e, por outro, com um longo debate que remonta a décadas
anteriores, em que se almejava produzir diplomas legislativos adequados à realidade nacional
(daí Campos falar na necessidade do “concurso de vários conhecimentos e de várias técnicas”).
A forma de predileção que assumiram essas leis, o código, um tipo de diploma de
origem iluminista (não por acaso, o Code Napoléon é considerado o primeiro código jurídico
na acepção moderna) que nasce com a tripla pretensão à racionalidade, à estabilidade e à
completude, diz muito a respeito do lugar que a técnica jurídica assumia no Brasil dos anos
1930. Por um lado, o formato de código nos remete à relação muito peculiar com o tempo que
se estabelece no universo do direito. As leis são, em regra, elaboradas com o intuito de
durarem no tempo e contribuírem para a estabilização das relações sociais, o que as inscreve
em uma “temporalidade paradoxal”4, marcada pela permanência de sua redação entre
descontinuidades, pela mudança dos sentidos que lhe são atribuídos sem que seu texto seja
modificado, em suma, pelas discordâncias entre o tempo de sua produção e os múltiplos
contextos em que se deve dar sua aplicação (cabe aqui, lembrar da fórmula de Bourdieu –
2007, p.223 –, segundo a qual a interpretação promove a historicização da lei). Essa
continuidade da norma e, em grande medida, do léxico em meio às rupturas dos contextos
diversos, levando às sucessivas atualizações por que as noções jurídicas passam, pode ser um
problema instigante para estudos preocupados com os usos da linguagem ao longo do tempo.
Como demonstram os exemplos invocados no início deste trabalho, contudo, também em um
mesmo momento ou em contextos muito próximos, os conceitos jurídicos podem ser objeto de
apropriações discrepantes e mesmo contraditórias, o que pode originar uma outra série de
questões para a história social da linguagem.
A técnica jurídica em geral, e a elaboração de códigos em particular também remetem à
formalização, condição necessária à eficácia simbólica específica do discurso jurídico, que,
segundo Bourdieu, deriva do “trabalho de codificação”, – termo que emprega em sentido
claramente mais amplo que o de elaboração de códigos de leis – “de pôr em forma e em
4 Apropriamonos, aqui, das reflexões de Pierre Lévy sobre a leitura: “A leitura é fonte de uma temporalidade paradoxal,
pois no exato momento em que aproxima o hermeneuta da origem do texto, alarga o fosso de tempo que tencionava
preencher” (1993, p.90).
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fórmula, de neutralização e de sistematização, que os profissionais do trabalho simbólico
realizam segundo as leis próprias do seu universo” (2007, p.239). Ainda segundo esse autor,
esse trabalho não implica uma perfeita “axiomatização”, tendo em vista que o direito encerra
“zonas de obscuridade que dão a sua razão de ser ao comentário jurídico” (e, também, que
permitem apropriações diversas mesmo entre os “doutos” detentores do saber jurídico, como,
mais uma vez, demonstram os exemplos invocados no início desse texto), mas ele “torna
possível uma forma de racionalização, entendida, segundo Max Weber, como previsibilidade e
calculabilidade” (BOURDIEU, 2007, p.250). São as supostas neutralidade e racionalidade do
direito que lhe conferem legitimidade e lhe garantem lugar de proeminência na solução dos
conflitos sociais.
Esse último ponto nos remete ao fato de que, de maneira mais clara e mais dramática
que muitos outros campos discursivos, o direito exerce efeitos sobre o universo social, embora
seja também por ele produzido. É preciso, segundo Yan Thomas, ter consciência de que as
formas jurídicas “são menos conceitos que instrumentos” (2002, p.1426), de modo a perceber
que, em cada contexto histórico, o direito foi “uma organização formal que servia para
produzir o mundo bem mais que para o descrever” (2002, p.1428). Além disso, esse autor
adverte que o discurso jurídico não se refere diretamente à realidade, mas sim “define as
formas elementares a que se devem reduzir, ao olhar do juiz, as inúmeras situações de fato de
onde surgem os litígios” (THOMAS, 2002, p.14251426). No discurso jurídico, dizer é
inegavelmente fazer, nas mais diversas formas: é condenar, absolver, proibir condutas,
resguardar direitos de propriedade, determinar expulsões, conceder indenizações, reconhecer
laços familiares...
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Narrativa, escrita de si e dinâmica social: os diários de Carolina Maria de Jesus (1955
1961)
Alessandra Araújo de SOUZA*
Esse trabalho pretende refletir sobre a relação entre narrativa e experiência nas obras
Quarto de Despejo: diário de uma favelada (1960) e Casa de Alvenaria: diário de uma ex
favela (1961) de Carolina Maria de Jesus. As obras estudadas se constituem a partir diários
produzidos pela autora entre 1955 e 1961. O primeiro livro é o relato sobre a vida de Carolina
e sua família durante o período em que vivia na favela do Canindé, São Paulo. Já o segundo é
o relato do processo de ascensão social vivido pela escritora que, com o sucesso do seu
primeiro livro, conseguiu sair da favela e foi morar num bairro de classe média, passando
também a transitar no meio intelectual da época. Entendemos que suas narrativas nos
comunicam a experiência histórica dessa mulher negra que viveu num período de intensas
transformações sociais, políticas e culturais em meados do século XX, uma trajetória que se
insere no contexto da experiência democrática entre 1945 e 1964. Pretendo, a partir da análise
dos diários, investigar como a autora pôde, através da atividade narrativa, criar significados
próprios para o processo social em que estava inserida.
Carolina Maria de Jesus foi uma mulher negra, descendente de escravos, nascida em
Sacramento, Minas Gerais, 1914. No final da década de 1920, após viverem um tempo como
colonos em terras circunvizinhas, Carolina e sua mãe iniciam um processo de migração em
busca de trabalho nas cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo, onde em geral
ocupavam a função de empregadas domésticas, porém sem conseguir estabilidade. Mais tarde,
após morte de sua mãe, Carolina continua sua sina nômade e chega sozinha a São Paulo por
volta de 1937 (CASTRO & MACHADO, 2007, p.1323).
Nesse período de modernização do país, ocorria o deslocamento da população pobre
rural para grandes centros urbanos, onde se acreditava encontrar melhores condições de vida.
Carolina Maria de Jesus se insere nesse trajeto, contudo, com pouca qualificação e, dona de
uma personalidade indomável, também não conseguiu estabilidade em emprego algum.
Carolina teve muitos namorados e com sua primeira gravidez ficou mais difícil ser aceita pra
trabalhar. Diante disso, foi necessário se instalar na favela do Canindé, onde passou a viver
* Mestranda vinculada ao Programa de Pósgraduação em História da Universidade Federal da Paraíba.
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como catadora de papel, função que exerceu durante 15 anos. Era chefe de família, mãe
solteira de três filhos e tinha apenas dois anos do ensino primário.
Nessa trajetória, adquiriu um hábito considerado peculiar para sua condição social: o
de ler e escrever. Carolina Maria de Jesus se denominava a “poetisa do lixo” e pretendia se
projetar como escritora. Escrevia cotidianamente diários, contos, poesia e até romances
(grande parte desse material ainda não foi publicado). Em 1958, ao conhecer casualmente o
jornalista Audálio Dantas, Carolina encontrou a possibilidade de finalmente publicar seus
escritos.
A partir de então, Carolina Maria de Jesus retoma a escrita do diário e fará dessa forma
de relato o principal espaço de sua produção escrita. Audálio Dantas editou os diários e
mediou o contato com a editora, conseguiu que a famosa editora Livraria Francisco Alves
publicasse os escritos, além disso, elaborou reportagens sobre Carolina, divulgando sua
história. Em 1960, seus diários foram lançados com o título Quarto de Despejo: diário de uma
favelada, uma das expressões que Carolina usava para classificar a favela. O grande sucesso do
livro permitiu à escritora sair da favela e viver num bairro de classe média, circular nos meios
intelectuais e figurar na imprensa da época. Isso fez de Carolina uma das poucas
personalidades negras que ascenderam pela escrita naquele contexto.
Vários autores já destacaram a importância da chamada escrita de si no que diz
respeito à prática de escrita das mulheres, tais como cartas e diários. Caracterizada como um
tipo de escrita vinculada à esfera privada, foi um meio através do qual as mulheres puderam
exercer a escrita, tendo em vista que historicamente a “grande literatura”, que concerne à
esfera pública, era atributo prioritariamente dos homens (GOMES, 2004, p.9; PERROT, 2005,
p.33). Assim, parece salutar a situação singular de Carolina Maria de Jesus, dona de uma
escritura marcada pelo caráter autobiográfico, centrada nas vivências da autora/personagem.
Nesse caso, sobre a relação entre prática de escrita das mulheres e a escrita de si, podemos
frisar que, se, na memória oficial, as mulheres pouco aparecem ou, quando o fazem, “elas não
são consideradas por si mesmas” (PERROT, 2005 , p.34), na escrita de si, encontram espaço
para exercer sua autonomia. No caso de Carolina Maria de Jesus, a ecrita de si é a
oportunidade de afirmação de uma identidade e de uma dignidade que lhe fora constantemente
negada pelas condições sociais e históricas em que estava inserida, também foi o meio a partir
do qual buscou construir novas formas de participação na sociedade.
Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

356

Essa trajetória singular resultou, como bem caracterizou Fernandez (2006), em uma
escrita marcada pela fragmentação e multiplicidade de estilos, constituindo o que chamou
“poética dos resíduos”, produto mesmo dos processos de desterritorialização e hibridismo
vividos pela autora. Zumthor nos chama atenção para presença da voz como a característica
desta póetica da oralidade. A marca da oralidade no ajuda a entender essas imprecisões do
texto caroliniano: presença de voz que ultrapassa a palavra, que emana do corpo, produzida
pelo desejo, “voz que, em certos casos, se impõe a tal ponto que tende a dissolver a
linguagem” (2005, p.65). Assim ele caracteriza a poética da oralidade: “o texto transmitido
pela voz é necessariamente fragmentário”, fragmentação que decorre da tensão entre palavra e
a voz, considerando assim a interação entre diversos planos, além do linguístico.
Outras categorias propostas por Zumthor são interessantes para pensar os escritos orais
de Carolina Maria de Jesus, a exemplo da noção de “nomadismo” (2005, p.31), característica
de um ser que parece sempre um estrangeiro, deslocado, fora do seu lugar e que também não
se fixa em nenhum lugar (ou não se encaixa), sensação expressa pela própria Carolina Maria
de Jesus e que coincide com a instabilidade social vivida pela autora. Ela não se enquadrava
passivamente nas condições que lhe eram impostas: na favela, tinha uma postura crítica com
relação aos favelados, procura se distanciar e se diferenciar dos demais; a escrita era um dos
seus distintivos. Condenava o comportamento dos favelados por não trabalharem, pelo uso do
álcool e pela falta de moral. Ela procurava adotar uma ética diferenciada, atitude que
demonstra o seu repúdio à situação de exclusão vivida, o que, de certa forma, constituía uma
forma de resistência à degradação que representava, para ela, a vida na favela. Por outro lado,
quando passou a viver na “casa de alvenaria”, também não conseguia se adequar, nem se
identificar com as exigências que lhe eram colocadas pela sociedade burguesa. Em muitos
momentos, expressava seu descontentamento em relação à “sala de visita” (denominação que
ela usava para classificar a cidade em oposição à favela, o quarto de despejo). Temia que seus
novos escritos não fossem aceitos pelos seus leitores da classe média, já que, no novo diário,
tecia muitas críticas àquele ambiente. Diz ela: “...Eu ainda não habituei com este povo da sala
de visita – uma sala que estou procurando um lugar para me sentar” (JESUS, 1961 , p.66).
Considerando as especificidades da escritura de Carolina Maria de Jesus, pretendo
refletir sobre a experiência singular de vida da autora/narradora nos diários elencados acima.
Para pensar as relações entre experiência e narrativa, tomo por base as colocações de Paul
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Ricoeur, as quais tecem conjecturas sobre a relação entre refiguração da experiência e escrita
de si, sendo a narrativa o espaço onde o sujeito compreende a si mesmo na medida em que
refigura suas experiências e constrói sua identidade. Uma identidade narrativa que, como
coloca Ricoeur, “não é estável e sem falhas”, mas que é dinâmica e mesmo contraditória. E,
assim como se pode tecer versões sobre os mesmos acontecimentos, a identidade varia, fazse
e refazse constantemente, tal como é a própria dinâmica da narrativa (RICOEUR, 1997,
p.428).
Carolina Maria de Jesus busca na escrita um meio de resistência e superação da
situação experienciada: por um lado, a escrita foi um espaço onde buscou repensar sua
identidade, suas experiências, como fuga das dificuldades vividas; por outro, era também um
meio de buscar novas formas de participação social, negada pelas condições sociais que se
inseria; também era elemento de distinção frente aos demais favelados. Tendo isso em vista,
notase o aspecto ambíguo do posicionamento da autora em relação aos favelados. Logo nos
primeiros relatos, ela fala de seu objetivo de escrever um livro sobre os problemas da favela:
“[...] Vou escrever um livro referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo que
vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês com estas cenas desagradáveis me fornece
os argumentos” (JESUS, 1960, p.21). Ao escrever sobre cotidiano da favela, identificase com
os demais favelados apenas na medida em que compartilham as mesmas condições de vida.
Contudo, condenava os favelados por seus comportamentos. A favela representava a
decadência moral e os favelados aparecem como pessoas desordeiras, com as quais viveu em
constante tensão.
Em Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus é essa personalidade que Joel Rufino
apresentou como “pobre sozinho”. Na favela, preferia ter uma vida reservada, proibindo os
filhos de se misturarem aos demais, não se engajava em qualquer coletividade. Ele observa que
ela “não escrevia para outros favelados e negros, não se dirigia a eles em seus escritos, mas
contra eles. Queria pertencer a uma comunidade longínqua de escritores, que antevira em
antologias e florilégios” (SANTOS, 2009, p.116).
Carolina Maria de Jesus qualificava a favela como o “quarto de despejo”, lugar dos
objetos sem utilidade. Assim ela sintetiza o processo social excludente que está na base da
modernização e urbanização do país, onde cada vez mais se colocava o problema da habitação,
com avanço das favelas. Ironicamente, sua metáfora denota também a coisificação do ser
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humano no processo de modernização, tornado assim mera mão de obra desqualificada que
passa a compor o exército de reserva, vivendo no limite da vida social: “...Eu classifico a
cidade de São Paulo assim: O Palacio, é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar e a
cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde se jogam os lixos” (JESUS, 1960, p.33).
O avanço da industrialização e da urbanização mobilizará um grande fluxo de pessoas
das áreas rurais para as grandes cidades. Os habitantes das favelas são aqueles que, assim
como Carolina Maria de Jesus, possuem pouca qualificação e não puderam ser incluídos nesse
projeto modernizante. Nas cidades, o problema da moradia se coloca com central: com o fim
dos cortiços para dar lugar às reformas urbanas, a ocupação irregular de territórios às margens
da cidade se tornou o expediente utilizado pelas camadas mais pobres da população para
resolver a questão da habitação.
Na intensidade das transformações promovida pela política desenvolvimentista,
Carolina Maria de Jesus se levanta como uma voz na contramão das expectativas dominantes.
Seu relato revela a face excludente do tipo de política desenvolvimentista implementada sem
redistribuição de renda. Os “anos dourados”, no auge do governo JK, época em que foram
escritos os diários de Quarto de Despejo, foram tempos de sofrimento e incerteza pra Carolina
e sua família, o contrário do que o discurso oficial exibia como momento de progresso. Ela,
que era atenta às transformações políticas do país, experienciava os efeitos mais excludentes
desse processo modernizante. Sua interpretação sobre o período é implacável. Afirma:
“Quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalem: – ‘não chores por mim. Chorae por vós’ –
Suas palavras profetizava o governo Jucelino. Penado de agruras para o povo brasileiro.
Penado que o pobre há de comer o que encontrar no lixo ou então dormir com fome.” (JESUS,
1960, p.128).
O problema central para Carolina Maria de Jesus nesse momento é a fome, a luta pela
sobrevivência em sua forma mais elementar. O dilema diário é representado pela repetição
indefinida do trajeto percorrido para conseguir alimento, os dias são narrados a partir da
mesma dinâmica cíclica: acordar, carregar água da única torneira que abastece a favela, catar
papel, ferro e o que houvesse para trocar por dinheiro, trocar por comida. Nesse processo
diário, o que se projeta como futuro é a incerteza quanto à sobrevivência, precariedade da vida
reinstalada diariamente, já que, no cotidiano, o esforço diário esgotase em si mesmo, não
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gerando possibilidade de superação da situação vivida. Carolina, que se percebia como “resto”,
objeto do “quarto de despejo”, vive então dos restos que a cidade deixa para trás, seu lixo.
Carolina Maria de Jesus reflete sobre as relações de poder sob seus múltiplos aspectos:
relações de gênero, raça e classe, condições que se entrecruzam na experiência da autora,
traçando elaborações próprias que podem denotar uma cultura política popular. Nela, a questão
da pobreza tem ligação direta com a esfera da política institucional, representada, para a
autora, pelos políticos, que são os verdadeiros responsáveis pelos problemas sociais: a fome, a
favela, o custo de vida etc. (mais à frente, em Casa de Alvenaria, ela elaborará uma versão
mais articulada desses problemas).
A reflexão sobre as desigualdades raciais é central em sua interpretação do mundo
social. No que se refere à relação entre negros e brancos, percebemse formas ambíguas ao
tratar deste tema. Em diversos momentos, a significação da condição da pessoa negra remete
muitas vezes à escravidão, apontando para possíveis rupturas e continuidades da condição do
negro depois da abolição, em que não se perde vista a visão de um país marcado por divisões
raciais:
13 de maio Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da
Abolição. Dia em que comemoramos a libertação dos escravos.
...Nas prisões os negros eram os bodes espiatorios. Mas os brancos agora são mais
cultos. É não nos trata com despresô. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos
sejam feliz.
Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal... (JESUS, 1960, p.32).

Por outro lado, ela também afirma:
Eu disse-lhe que os brancos do Brasil ainda continuam escravisando o negro. Uma
escravidão Moral – Intimidando o preto com a prisão. Sobretudo quando preto erra e
perde a força Moral (JESUS, 1986, p.84)

Ou:
(...) percebi que a unica coisa que o branco não despresa é o voto do preto. Só nas
época eleitoraes é que o preto, é cidadão (JESUS, 1986, p.78).

Ela posiciona sua identidade em relação a essa transformação/persistência do passado:
o dia da abolição é “simpatico” para ela, pois ela é negra, a abolição é um fato que se refere à
experiência de todos os negros, a qual ela não pode ser indiferente; por outro lado, subentende
se que a “escravatura atual” também seria a condição dos negros naquele momento, assim
como para ela.
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Do Quarto de Despejo à Sala de Visita
O diário de Casa de Alvenaria começa no dia em que Carolina Maria de Jesus assina o
contrato com a Livraria Francisco Alves. Para chegar à editora, ela ainda teve que catar papel
para conseguir o dinheiro da condução. Estamos em 5 de maio de 1960. Ela ainda viverá na
favela até 30 de agosto de 1960, quando o senhor Antônio Sobreiro Sobral oferece um
quartinho nos fundos de sua casa em Osasco para Carolina ficar até conseguir a própria casa de
alvenaria. O relato do diário que vai de 5 de maio de 1960 até 21 de maio de 1961 cobre este
momento chave da vida da autora e a sua experiência sob o impacto do lançamento do seu
primeiro livro.
Os primeiros meses são de alegria, o fim da fome é o acontecimento repetidamente
comemorado. Carolina deixa de ser a catadora de papel para viver seu reconhecimento como
escritora, a escritora favelada: “pensei no reporter, o homem que emparelhouse comigo na
hora mais critica da minha vida. Agora eu falo e sou ouvida. Não sou mais a negra suja da
favela” (JESUS, 1961, p.17. Grifos meus). Essa é a grande diferença, a vontade de falar já era
presente, mas agora ela é ouvida, sua fala reconhecida e valorizada.
As transformações são rápidas, os tempos de sofrimento e fome tornamse agora os
tempos de fartura e alegria. Em 17 de maio de 1960, ela registra: “Hoje é meu grande dia. A
tristeza estava residindo comigo há muito tempo. Veio sem convite. Agora a tristeza partiu,
porque a alegria chegou. Para onde será que foi a tristeza? Deve estar alojada num barraco da
favela” (JESUS, 1961, p.22).
A comida, agora em contraposição da fome, continua sendo tema recorrente pra ela
que recém deixou os tempos de incerteza quanto à sobrevivência. A noção de enriquecimento
está associada à fartura da comida que agora ela e seus filhos podem experimentar. Saciada
essa necessidade imediata e ampliando a rede de contato com intelectuais, com mais acesso à
informação e conhecimento, percebese a elaboração mais articulada de suas reflexões sobre o
mundo e as relações sociais, sempre tema marcante na sua obra.
Por ocasião do debate na Faculdade de Direito, quando ela recebe Título de Membro
Honorário da Academia de Letras da referida faculdade (que estava reservado a Sartre, mas,
como ele não pode comparecer, foi entregue a Carolina), ela esboça sua análise do que ela
chama “problemas atuais”, ensaiando aí uma reflexão mais abrangente do mundo atual. Diz:
Vivemos intranquilos com os perigos da época. Vou discriminar os perigos:
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1 – a fome, proveniente do custo de vida.
2 – devido o custo de vida o pobre não pode residir numa habitação condigna. Tem
que residir nas favelas.
3 – a guerra. A guerra não beneficia ninguem. Dizima os países, empobrece o mundo e
ceifa milhões de vidas preciosas. As cidades são bombardeadas e as bombas destroem
tudo. Depois da guerra tudo tem que ser reconstruido porque as nações não estinguem
se (JESUS, 1961, p.56).

Os problemas são os mesmos que os experienciados em Quarto de Despejo, contudo,
ditos de forma mais sistematizada, com exceção da guerra, que é um elemento novo em sua
percepção do mundo, talvez pelo maior contato com os debates da época (tempos de Guerra
Fria).
Uma questão que decorre dessa mesma reflexão sobre os “perigos atuais” e que
começa a aparecer com recorrência em seu novo diário é o problema do acesso à terra. Em
Casa de Alvernaria, os traços de sua origem camponesa, a experiência da exploração do
campo que a levou a migrar para cidade em busca de melhores condições, bem como a
experiência de dificuldade do camponês com pouca qualificação para se inserir no mundo do
trabalho urbano, tornase tema central para explicar as origens da favela. Num outro debate
sobre o seu livro em Porto Alegre, com presença do então governador Leonel Brizola,
perguntaramlhe qual causa das favelas:
Nós os favelados somos homens do campo. Devido os fazendeiros nos explorar
ilimitadamente deixamos as fazendas e vamos para a cidade. E nas cidades os que
vivem melhor são os cultos. Nós os incultos encontramos dificuldades de vida. Mesmo
trabalhando na cidade com assalariado, encontramos dificuldades para viver porque o
salario não cobre as dêspesas. Não há possibilidade de uma residencia decente. Temos
que habitar as terras do Estado (JESUS, 1961, p.91).

Nesse mesmo sentido, em outro momento do relato, fica claro também a resposta de
Carolina para solucionar esses problemas:
Eu ia contemplando as paisagens magestosas e a quatidade de terras incultivadas.
Ficava pensando: com tantas terras abandonadas e o povo passando fome! Essas terras
pertencem aos capitalistas. Ninguem pode chegar a plantar algo sem o seu
consentimento. Êles tem dinheiro para pagar a Dona Lei e suas confusões. O mundo
para ser bom é preciso que as terras sejam livres. O homem poderá desfrutar a terra,
porque ela é inesgotavel. As terras sendo livres todos plantam e a miseria extinguese.
Um povo bem alimentado é um povo feliz (…) Porque é que o governo não distribui
as terras pra o povo?
Eu penso isto, mas não digo porque se eu disser isto os capitalistas vão dizer:
– A Carolina é vermelha. É ignorante e semi-analfabeta (JESUS, 1961, p.85).
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A resposta de Carolina Maria de Jesus para os “perigos atuais” é possibilitar o maior
acesso à terra. De forma simples e lúcida, ela apreende as tensões políticas do momento
histórico: capitalista contra socialistas.
Um ponto de tensão no relato de Casa de Alvenaria revelase com o constante
contraponto de sua vida atual com a vida na favela. Percebemse ressurgências da sua condição
favelada para refletir sobre si mesma no novo mundo em que transita, especialmente,
demarcando as diferenças de comportamentos dela frente ao povo da “sala de visita”. Assim,
acaba por demarcar sua vinculação a outros grupos excluídos, afirmando uma condição
diferenciada, denotando sua inadequação ou não aceitação das exigências que lhes são feitas,
por exemplo, quando comenta os conflitos com vizinhos por causa do comportamento dos
filhos ou, no caso de sua visita ao Rio de Janeiro, uma discussão com a governanta do hotel:
Acordei pensando no David St. Clair e nas confusões do Hotel. Dava a impressão de
estar ouvindo as criticas da governanta contra meus filhos. Os meus filhos estavam
habituados na lama. Viviam no lixo. Desconheciam os confortos dos ricos. Para êles o
lado de cá é sensasionalismo. As casas de alvenaria para os favelados são palacios das
historias encantandas. Todos os favelados ambicionam uma casa de alvenaria, porque
ninguém nasce sem ideal (JESUS, 1961, p.99).

Em Casa de alvenaria, ela percebe que o sucesso de seu primeiro livro resultou na
solução da pobreza apenas no nível individual, permanecendo a inquietação quanto ao
problema do ponto de vista coletivo. Apesar de considerar que escrevera contra os favelados, o
potencial de denúncia social que continha a expectativa de superação da situação de exclusão
ali vivida ainda não se tinha efetivado para os favelados:
Fomos almoçar. Que comida gostosa. Que carne deliciosa. Sentada no restaurante
chique, eu pensava nos infelizes que catam os restos de feira para comer. Tenho a
impressão que os infelizes que passam fome são meus filhos. Eu saí da favela. Tenho
impressão que saí do mar e deixei meus irmãos afogandose (JESUS, 1961, p.86).

Assim, na “sala de visita”, Carolina continua sendo a “poetisa do lixo”, a intérprete da
favela, reinventando seu engajamento com o problema da favela. Se, em sua vivência com os
favelados, ela procurava se distanciar, agora, em conflitos com outros grupos sociais, reafirma
seu vinculo com o grupo dos excluídos da favela, reafirma seu desejo de superação das
desigualdades sociais.
Em Casa de Alvenaria, também é interessante notar suas novas reflexões sobre as
relações raciais, as modificações e/ou permanências das percepções sobre o preconceito racial.
Nesse sentido, ela reconhece sua situação peculiar: uma mulher negra que está entrando num
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mundo que é, como ela mesma diria, “predominado” pelos brancos, isto é, o universo da
cultura letrada. Aí identifica o preconceito racial também na literatura: “...Alguns criticos
dizem que sou pernostica quando escrevo – os filhos abluiramse – Será que preconceito
existe até na literatura? O negro não tem direito a pronunciar o classico?” (JESUS, 1961, p.63
64).
Este é um momento de contato com novos sujeitos sociais, da intelectualidade de
classe média, mas também com diversos grupos do movimento negro e de maior acesso a
informações, por exemplo, sobre as relações raciais na África e nos Estados Unidos. Estes
novos discursos, com os quais começa a conviver, são agora também objeto de sua análise.
Talvez o fato de ter conseguido se aliar a grupos intelectuais brancos para conseguir sua
ascensão social tenha reforçado a noção de que as relações raciais no Brasil fossem mais
positivas, pelo menos, à primeira vista, especialmente ao contrastar a realidade brasileira com
as informações sobre o preconceito em outras partes do mundo que servem de contraponto
para pensar o racismo no Brasil: “Como deve sofre os pretos nos Estados Unidos. Senti pavor,
depois pensei: meu Deus, Eu estou no Brasil. Sou cidadã brasileira. Aqui branco vota, o preto
tambem vota. Aqui no meu Brasil o preto dança quadrilha com o branco.” (JESUS, 1961,
p.98).
A visão de Carolina se amplia, no entanto, mantêm ligações com os mesmo eixos de
reflexão elaborados anteriormente. Nos últimos registros de Casa de Alvenaria, quando
aparecem cada vez mais os conflitos com os editores, em especial com Audálio Dantas, ela
recorre também à analogia da escravidão para expressar a diferença de poder entre ela e o seu
descobridor. Não pretendo problematizar aqui até que ponto existia uma relação opressiva
entre os editores e Carolina Maria de Jesus, mas investigar como ela interpretava essa relação
através de seus escritos. Diz ela: “(...) Foi ele quem auxilioume, por isso ele prevalece. Mas o
dia 13 de maio ele há de darme a minha liberdade” e mais adiante: “eu não gosto de ser
observada injustamente. É horrível ter sinhô. Mas o dia 13 de maio está chegando” (JESUS,
1961, p.125 e p.174).
Qual seria a razão da divergência entre os dois? Primeiramente, o comportamento de
Carolina Maria de Jesus em relação ao dinheiro. Com a nova vida, gastava excessivamente,
emprestava dinheiro a estranhos, ela, que nunca teve acesso a tal montante, não poupava seu
dinheiro, provavelmente, não contava com as oscilações do mercado editorial e esperava se
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consolidar enquanto escritora. O fato é que, dependendo exclusivamente dos direitos autorais
do livro, não tinha outros recursos e ficou vulnerável. Como já foi citado, o interesse pela
autora estava vinculado à experiência de exclusão social traduzida em Quarto de Despejo: o
que interessava era a “escritora favelada” e não a “poetisa do lixo”, a Carolina da Casa de
Alvenaria não teve o mesmo sucesso que a do Quarto de Despejo. Sem qualificação para se
inserir em outras funções, a permanência de Carolina na sala de visita durou enquanto durou a
circulação de sua obra principal.
Diante dessas tensões, Carolina Maria de Jesus passa a alimentar outro projeto para
sua vida: “Eu disse que estou juntando dinheiro pra comprar uma casa ou um sitio, porque as
coisas vão piorar e eu quero ter terras para plantar” (JESUS, 1961, p.64). Afinal, além de
catadora de papel, poucas opções restavam para ela no universo da cidade. Ela, que dizia odiar
“políticos e patrões” (JESUS, 1961, p.25), para manter um projeto de vida autônomo negou
também várias propostas de casamento. No fim do fama, vai retomar sua origem camponesa e
se isolar do ruído da cidade, visto que, em vários momentos, expressava uma valorização da
vida no campo. Para Carolina, a nova vida na casa de alvenaria tinha significado uma limitação
para o ato de escrever, devido ao constante assédio da imprensa, políticos e pessoas que lhe
procuravam para pedir dinheiro. Ela concebe como alternativa comprar seu próprio pedaço de
terra, sonho que se concretizou tempos mais tarde, em 1963, com a sua mudança para um sítio
em Parelheiros, nos arredores de São Paulo. Sem lugar no “quarto de desepejo” nem na “sala
de visita”, o sítio representou o isolamento e tranquilidade que Carolina sempre buscou, onde
também continuou a escrever e obteve meios próprios para sua subsistência.
O mundo em que Carolina pretendia se inserir tinha perspectivas muito estranhas às
expectativas projetadas pela autora. Ela foi lida como escritora favelada, portavoz de um
problema social, mas não se enquadrava em nenhum rótulo. Investigar aspectos dessa visão de
mundo elaborada por Carolina e sua diferença com relação aos seus leitores ajuda a entender
alguns dos conflitos que ela vivenciará com o sucesso repentino do seu livro, bem como a sua
rápida decadência no mercado editorial e na mídia. O contraste entre Quarto de Despejo e
Casa de Alvenaria se torna um importante meio para investigar os impactos que a entrada
dessa personalidade singular causou no mundo nascente da classe média brasileira, uma
trajetória sigular que acaba por nos revelar os impasses de uma sociedade em busca de
modernização, os constrastes de um período em que as estruturais sociais e culturais se
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flexibilizavam, no entanto, sem romper suficientemente para acomodar uma personalidade
complexa como a de Carolina.
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Dizer brasileiros, dizer portugueses: Investigações quanto a mudanças do discurso de nação
Alexandre Bellini TASCA*
O presente artigo tem como objetivo iniciar questionamentos acerca da seguinte
hipótese: em um primeiro momento, Cipriano Barata, baiano célebre em inícios do XIX,
deputado nas Cortes de Lisboa e editor de jornais, trabalha em seus discursos na assembleia
constituinte com uma ideia de Nação em certa medida coerente com o proposto pelas Bases da
Constituição. Porém essa visão, que propõe a união dos “portugueses de ambos os
hemisférios”, alterarseia na medida em que o deputado baiano frustrase com os rumos
seguidos pela constituinte. Em certo momento ocorre um rompimento completo, e mesmo um
antagonismo entre brasileiros e portugueses. Tal postura de inimizade se justificaria pelos
anseios colonialistas por parte dos portugueses e também para afirmação do Brasil como
Nação independente e autônoma. A nação seria, portanto, um dos signos discursivos que
devido a aspectos externos ao texto (em seu sentido mais amplo) têm a sua significação
modificada, exemplificando as relações ente intenções, contexto e fala, ou seja, a
transformação discursiva.
A formulação dessa hipótese tem como raiz inicial o projeto A Revolução
Pernambucana de 1817, a “pátria”, o “país” e a “nação”: culturas políticas e histórico
literárias em Pernambuco dos inícios do século XIX, realizado sob orientação do Professor
Doutor Luiz Carlos Villalta. Foi durante essa pesquisa de iniciação científica que pude entrar
em contato com os trabalhos e fontes relacionadas à cultura política, especificamente nos
inícios do século XIX, no mundo LusoBrasileiro. A discussão acerca dos vocábulos
utilizados, relacionandoos ao contexto despertou meu interesse por dois motivos: a
complexidade da temática relacionada à formação de uma identidade nacional e as dinâmicas
transformações ocorridas no âmbito do discurso.
Motivado por esses interesses busquei realizar um recorte que me permitisse pensar a
relação que se estabelece entre discurso, sujeito e contexto. Para pensar esses elementos tive
como base teórica dois textos principais. O primeiro deles, de autoria de Mikhail Bakthin,
intitulase Marxismo e filosofia da linguagem. Ao buscar esboços de uma reflexão marxista da

* Graduando em História pela UFMG. Membro do GETHL. Contato: abtasca@gmail.com.
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filosofia da linguagem, o autor ajudanos a pensar a maneira como as normas linguísticas são
apropriadas e quais os fatores envolvidos, como podemos observar na passagem que segue:
o locutor servese da língua para suas necessidades enunciativas concretas (para o
locutor, a construção da língua está orientada no sentido da enunciação da fala). Trata
se, para ele, de utilizar as formas normativas (admitamos, por enquanto, a legitimidade
destas) num dado contexto concreto. Para ele, o centro de gravidade da língua não
reside na conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa
forma adquire no contexto (BAKHTIN, 2006, p. 9394).

Dito isto, podemos considerar o contexto como parte constituinte da linguagem, uma
vez que compõe as necessidades enunciativas concretas do locutor. Em outras palavras, o
contexto relacionase com a linguagem, pois traz uma nova significação à forma linguística,
forma que será apropriada por aquele que diz, enuncia: o locutor.
Porém, o contexto não é o único fator que compõe a linguagem como enunciação. José
Murilo de Carvalho, em artigo intitulado História intelectual no Brasil: a retórica como chave
de leitura, publicado na revista Topoi, indica três elementos da retórica úteis para se trabalhar
textos do século XIX: a relação estreita entre o argumento e a pessoa do orador; o campo de
argumentação sempre aberto, necessitando do uso de figuras de linguagem para persuasão; e,
por fim, a importância do auditório, ou seja, do público o qual ele deve conhecer, para então
moldar seus argumentos e estilos (cf. CARVALHO, 2000, p. 136138). Assim, além do
contexto, aspecto sugerido por Bakhtin, vários outros elementos devem ser considerados
quando se deseja estudar a enunciação. Isso porque, como dito por José Murilo, a credibilidade
e habilidade daquele que fala, as características da retórica e o público alvo, relacionamse
intimamente com a efetividade do discurso político, o que abre, portanto, uma nova
possibilidade de análise histórica.
Estabelecido o embasamento teórico pude pensar com maior clareza acerca do recorte
escolhido, que como dito, pretendia relacionar discurso, sujeito e contexto. As primeiras
décadas do século XIX se mostraram um terreno fértil para o estudo de uma cultura política do
mundo lusobrasileiro. Vários são os fatores que me levam a essa afirmação. No ano de 1807 a
família real portuguesa deixa a Europa, fazendo de sua colônia americana, sede do governo.
Portugal tornase terreno de disputa entre ingleses e franceses sendo, portanto, subordinada aos
estrangeiros. No ano de 1815, o Brasil deixa para trás o estatuto de colônia, passando a integrar
o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ideais liberais, antiabsolutistas,
constitucionalistas e até mesmo republicanos ganham força. Em Portugal, tais ideais fazem
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parte do movimento vintista, que exigia o retorno do rei D. João VI a Portugal, assim como o
juramento de uma constituição. Esse movimento obteve sucesso nessas ambições, sendo criada
em 1821, as Cortes de Lisboa, responsável pela elaboração daquela que seria a primeira
constituição portuguesa.
Todas essas mudanças contribuíram, direta ou indiretamente, para a independência do
Brasil, em 1822. As agitações políticas (mas não somente políticas) em solo brasileiro não se
restringem a esse ano, pelo contrário, desde fins do século XVIII, diversas manifestações e
grupos preocuparam os governantes, tivemos conjurações em Minas, Rio e Bahia, diversas
denúncias de conspirações, muitas delas envolvendo a maçonaria. Em 1817 vimos uma
república ser instaurada em solo brasileiro, fruto da chamada Revolução Pernambucana. As
origens das insatisfações são diversas: disputas econômicas, conflitos entre hierarquias
militares, desagrado com a transferência da capital para o Rio, embates entre negros, pardos,
brancos, europeus, americanos, etc. A independência não trouxe estabilidade imediata, a
Confederação do Equador é exemplo disso. A efervescência que tomava conta do mundo
Lusobrasileiro de inícios do XIX se mostra como um momento peculiar, períodos como este
são especialmente interessantes para o trabalho com discursos, pois as rupturas do contexto
político agem como catalisadoras das transformações discursivas, tornando os indícios dessa
relação mais nítidos, assim como seus objetivos.
Contudo, tempo e espaço não são os únicos elementos para entendermos as diferentes
significações dadas aos termos enunciados. Destarte, fezse necessário o recorte de outras
variáveis: qual o locutor/enunciador considerar, quais as fontes estudar e as alterações de quais
termos analisar. A escolha desses recortes será explicada em conjunto, pois estão inter
relacionados. Estudando processos inquisitoriais do século XVIII, chamou a atenção um
processo envolvendo Cipriano Barata, baiano célebre por sua participação em diversos
movimentos de contestação, como a Conspiração dos Alfaiates, o apoio aos prisioneiros da
Revolução de 1817 e o envolvimento na Confederação do Equador. Além disso, foi eleito
deputado para representar a Bahia nas Cortes de Lisboa e editor de importantes jornais nas
décadas de 20 e 30. Os registros de sua atuação nas Cortes, assim como os jornais por ele
editados foram recentemente reunidos em uma coletânea organizada pelo historiador Marco
Morel, permitindo grande facilidade de acesso às fontes.
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Seguindo uma leitura cronológica das fontes, pude perceber uma mudança de postura de
Cipriano Barata no que diz respeito à relação entre nascidos na América portuguesa e em
Portugal. Para compreender tais mudanças busquei analisar, nos diferentes contextos de
enunciação, as alterações no uso de termos como “brasileiros”, “portugueses” e “nação”. Dizer
“brasileiro” e dizer “português” será tomado aqui como uma prática de discurso indicativa de
transformações da concepção dos membros de uma “nação” que, por sua vez, será significada
de diferentes formas por aqueles que transformam as identidades ou mesmo constroemnas.
Neste aspecto, tomaremos como ponto de partida a obra de Márcia Regina Berbel, que trabalha
minuciosamente a ideia da Nação como artefato, tendo por base as falas nas cortes
portuguesas.
Uma primeira concepção identificada pela historiadora considera a Nação como uma
“resultante de uma trajetória secular” (BERBEL, 1999, p.15), ideia que seria defendida,
principalmente, pelos portugueses europeus. Quer dizer, uma visão de que a Nação portuguesa
era unida por um passado compartilhado. A adoção de tal concepção serve de indício para uma
visão das regiões ultramarinas como possessões, e não como constituintes da nação.
Entretanto, a delicada situação em que Portugal se encontrava levava à adoção de uma postura
mais flexível em relação aos demais componentes do reino, posto que estes se tornavam vitais
para sua existência tendo, cada vez mais o domínio, não somente dos poderes econômicos, mas
dos também políticos. Por esse motivo, essa visão foi reelaborada, visando a manutenção do
domínio sobre os americanos. Logo, um novo modelo de nação destacouse de maneira a
incluir os nascidos no Brasil, denominados portugueses da América. Para isso, estabelecerse
ia vínculos políticoadministrativos e econômicos, mantendo as ligações com a Monarquia.
Portugal assumiria na Nação o papel de destaque como MãePátria. Essa visão servia, de
maneira geral, para as bases da constituição que definia que “a nação portuguesa é a união de
todos os portugueses de ambos os hemisférios” sendo portugueses “todos os homens livre
nascidos e domiciliados no território português e os filhos deles” (BERBEL, 1999, p.114).
Apesar dessa tentativa de integração de todo o domínio português, como um corpo orgânico,
unido que compartilha uma “tradição em comum”, Márcia Berbel mostra a polissemia desse
conceito que seria, também, construído como um pacto político de Nação para o futuro a partir
das negociações realizadas durante a constituinte. Portanto, a “nação” seria um artefato e,
portanto, artificial. A disputa aqui se daria na forma que tomaria e com quais objetivos.
Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

371

Podemos notar, portanto, duas visões de nação que já entram em conflito em suas bases:
a primeira como uma Nação preexistente, que compartilha “cinco séculos” de direito público.
A segunda como uma construção com base em acordos políticos, e não na tradição, e assim,
uma nação que se constituiria no futuro na medida em que os acordos se realizassem. É
importante destacar que dentre os deputados portugueses europeus e também dentre os
brasileiros (portugueses americanos), havia nuances e discordâncias. Contudo, o objetivo deste
artigo não é a análise de cada aspecto dessas várias nações presentes nas Cortes de Lisboa
(esforço já realizado pela historiadora Márcia Berbel). Desejo aqui identificar mudanças de
caráter discursivo, buscando compreender os possíveis aspectos motivadores de tais
transformações, seguindo os recortes sobreditos.
Assim sendo, destacarei algumas falas de Cipriano Barata em suas primeiras
participações nas Cortes, que podem indicar a concepção de nação por ele defendida até então.
Em fevereiro de 1822, cerca de dois meses após sua chegada às Cortes, Barata diz: “no Brasil
os povos tomaram armas por ver o estado em que eles [os desembargadores] o tinham posto. O
Congresso deve tomar em consideração satisfazer a justiça naquela grande parte da Nação”
(BARATA, 2008, p.75. Grifo meu). “Nós não somos franceses, somos portugueses, por isso
devemos procurar o bem da Nação” (BARATA, 2008, p.76. Grifo meu). Essas falas
demonstram um esforço de reconhecimento comum entre os presentes como parte de uma
mesma nação, independentemente do local de nascimento. Entretanto, isso não significa uma
tentativa de apagar as diferenças entre brasileiros e portugueses. Pelo contrário, Cipriano
Barata (e o geral dos deputados das províncias do Norte e de São Paulo) pontuava
constantemente a existência de portugueses do Brasil e de Portugal. Sobre a Nação, Cipriano
diz:
O artigo 16 diz que a Nação é a União de todos os Portugueses de ambos os
hemisférios, e a base 20 afirma que a soberania reside essencialmente na Nação. A
base 24 confirma que a lei é a vontade dos cidadãos declarada pelos seus
representantes. (...) Ora tendo sido feito o Decreto de Iº de Outubro sem assistência
dos deputados do hemisfério Brasileiro, que têm igual parte na soberania da nação e
que por isso devem dar seu beneplácito a todas as deliberações (BARATA, 2008,
p.95).

Há, portanto, o reconhecimento como membros de uma mesma nação. Contudo, como
pontuado por Berbel (1999), a necessidade de representantes de ambos os hemisférios indica a
percepção de diferenças entre os povos, posto que, deputados da América defendiam que era
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necessário o beneplácito deles acerca das deliberações anteriores as suas chegadas, não sendo a
nação suficientemente representada pelos portugueses europeus. A noção de uma nação futura
a ser construída é explicitada logo em seguida, quando Cipriano Barata diz: “Sr. Presidente, o
Brasil não quer se separar de Portugal. Desde que os Deputados aqui chegaram têm procurado
a união. Eu mesmo tenho falado com maior sinceridade e entusiasmo.” (2008. Grifo meu). Há,
destarte, um desejo de não se separar (portanto permanecer unido), mas também esforço de
integração de uma nação que não é vista como pronta e acabada, demonstrando a divergência
anteriormente citada, que põe em choque a concepção portuguesa (europeia) vintista. Assim
temos, por um lado, a nação preexistente, tendo sua raiz nas tradições e por outro, a Nação
como projeto político a ser estabelecido por acordos, defendida por boa parte dos americanos.
Com o decorrer dos trabalhos das Cortes, acusações de sobreposições dos interesses
europeus ao Brasil, o envio de tropas para a Bahia e Rio de Janeiro, a Independência ocorrida
nesse meio tempo, dentre outros fatores, levaram Cipriano Barata e outros deputados do Brasil,
a fugirem de Lisboa. A partir desse momento, acredito haver uma mudança radical do discurso
de Barata. Observese o documento intitulado Manifesto à Bahia de Todos os Santos por um
Deputado às Cortes Gerais Constituintes de Portugal. Cipriano José Barata de Almeida. Com
Algumas notas. Desengano para Brasileiros e Europeus residentes no Brasil. Datado de 18 de
fevereiro de 1823, escrito já em Pernambuco. Nele Cipriano Barata relata suas impressões e
sua atuação nas cortes de Lisboa, merece atenção a mudança de postura: “Foi então que teve
começo a briosa desigual luta do Hemisfério Brasileiro contra o Hemisfério Europeu, e um
contato de parte a parte, já para defender, já para aniquilar os imprescritíveis direitos do
poderoso Reino do Brasil”. Os debates na corte, que então “procuravam união”, passam a ser
narrados como embates, lutas e opressão dos Lusitanos. Destaco ainda os termos utilizados no
Manifesto. O Brasil referido agora como “poderoso Reino”, os portugueses, por sua vez, são
designados como “adversários” (nas Cortes), “Janízaros insolentes” ou “Vândalos
devastadores” (as tropas portuguesas). Há, destarte, uma clara valorização do Brasil em
detrimento dos portugueses, relacionados agora a povos tirânicos e destruidores, bárbaros.
Já como editor do jornal Sentinela da Liberdade e da Gazeta de Pernambuco,
percebemos um discurso consolidado, antepondo portugueses e brasileiros. O sentimento de
amor ao “Imperador, à Pátria e à Nação Brasileira” aparece havendo, logo em seguida, menção
a Nação Portuguesa, sem fazer qualquer aproximação. Em uma carta de leitor publicada na
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Gazeta Pernambucana, Portugal aparece sendo referida como “uma Nação, hoje inimiga”
(BARATA, 2008, p.189). Em outra passagem diz: “estas Províncias e o Brasil inteiro devem
riscar da memória o nome de Portugal, e de seu tirano Rei, e Dinastia Europeia: como Nação
empestada” (BARATA, 2008, p.173). Já na primeira edição do Sentinela, Cipriano Barata
declara:
Peço aos leitores que, ouvindo o meu bradar, acordem e, vigilantes, defendam a nossa
Independência, nossa liberdade e Pátria. O Brasil está recheado de traições e intrigas:
por mar e terra; em Portugal e entre nós mesmos se maquina a nossa perdição e
cativeiro; por isso, mil vezes torno a gritar para a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e
todas as Províncias: Heróis, alerta! Alerta! (2008, p.161).

A diferenciação entre a Nação brasileira e a portuguesa, os termos pejorativos
utilizados, o desejo de apagar Portugal da memória, e mais, os alertas de intrigas e traições que
podem vir pelo mar, compõem uma construção discursiva bem diversa da realizada nos
primeiros meses das Cortes de Lisboa. O panorama, sobretudo político, era outro. O público
alvo, não era mais o mesmo, saiu do âmbito das cortes e tornouse público. Por fim, os
objetivos se modificaram, a união dos povos não era mais o interesse de Cipriano Barata, mas
sim alertar os brasileiros.
Acredito, portanto, que a hipótese geral de que há mudanças discursivas acerca das
ideias de nação, sobretudo através da alteração da designação do “ser português” e do ser
brasileiro, se confirma, havendo inclusive uma resignificação da “nação”, por parte de
Cipriano Barata. Em um primeiro momento, nas Cortes de Lisboa, Barata se pronuncia em prol
da construção de uma Nação que envolveria todo o território português. Para tanto foi
necessária uma articulação política com pares, a negociação de interesses e, portanto, um
discurso que conciliasse as opiniões e posições postas em debate. Essa postura se alteraria na
medida em que os interesses tornaramse incompatíveis e o ambiente de debate mais tenso
(chegando mesmo ao nível de conflitos físicos entre os deputados). O crescente receio das
intenções recolonizantes de Portugal, o envio de tropas para as províncias brasileiras, a
proporcionalidade desigual na participação dos debates, foram fatores que agravaram o
descontentamento. Com a proclamação da Independência, encerraramse as tentativas de
criação de uma única nação. A partir daí Cipriano Barata desenvolve um discurso
enfaticamente antilusitano, indicando o surgimento de uma preocupação real com a
consolidação de um sentimento que desse ao Brasil uma identidade que o fortalecesse, que
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além de diferenciálo, protegesseo do domínio estrangeiro, o que incluía, a partir de então,
Portugal. O discurso então é transformado pelo contexto em que se insere, não sendo, contudo,
passivo. As palavras ditas, sobretudo na imprensa “livre”, atingem um público, público que
circula informações e age em seu meio, modificandoo, fechando um complexo ciclo, onde
palavra e ação se fundem no fazer político.
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Política para a Literatura e Literatura para a Política: sobre a produção literária e
jornalística de Bernardo Guimarães (18591883)
Matheus da Cruz e ZICA*
Os artigos jornalísticos e de crítica literária produzidos pelo mineiro Bernardo
Guimarães ao longo do terceiro quartel do século XIX trazem marcas da preocupação, bastante
generalizada no período, com relação à construção da nacionalidade via literatura. Assim
estaria indicada nessa sua produção a presença do que chamamos de uma política para a
literatura. Pretendemos chamar atenção, nessa comunicação1, menos para o conteúdo das
proposições do escritor nesse sentido e mais para os modos pelos quais ele construiu as
relações entre uma ambição política – o nacionalismo – e uma determinada concepção de
literatura.
Numa outra mirada também podemos perceber, sobretudo em algumas poesias do autor,
um uso da literatura para a política. A leitura de jornais produzidos em Ouro Preto, entre
1869 e 1872, nos indica que Bernardo Guimarães era reconhecido na então capital da
Província como o grande poeta de Minas Gerais. Devido a essa posição de destaque, sua
contribuição era almejada pelos jornais conservadores e liberais, nesse período em que a
Guerra do Paraguai (18651871) está chegando ao fim e a disputa pela memória desse conflito
já está iniciada entre os dois partidos. Bernardo Guimarães se posiciona em relação a essa
contenda política justamente com a escrita poética. Publica, em 1871, no jornal liberal mais
influente do período, A Reforma (RJ), uma série de poesias intitulada Heróides Brasileiras,
que ao todo contam quase cinqüenta páginas. A série pretende cantar a história recente do
conflito com os paraguaios. O apagamento de Duque de Caxias, herói dos conservadores, e a
exaltação do General Osório em sua versão poética da história foi a maior contribuição dada
pelo escritor aos liberais naquele momento.
Política para a Literatura: notas sobre a crítica literária de Bernardo Guimarães
* Doutor em História da Educação e Pósdoutorando em Educação pelo PPGE / UFMG. Bolsista CNPq. Contato:
matheusczica@gmail.com.
1 Esse trabalho é fruto de uma pesquisa que vem sendo realizada no âmbito do GEPHE (Centro de Pesquisas em História
da Educação), lotado na FaE/UFMG, e contou com o apoio da CAPES. Constitui resultado parcial do Projeto de
Pesquisa ainda em vigor: MODERNO, MODERNIDADE, MODERNIZAÇÃO: a educação nos projetos de Brasil – séc.
XIX e XX, financiado pelo CNPq e coordenado pelo Prof. Dr. Luciano Mendes de Faria Filho e pela Profa. Dra. Maria
do Carmo Xavier.
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Obsessão pelo Nacional: Repertório de uma época
Alonso (2000) estudou trajetórias de homens que participaram dos movimentos de
contestação política durante a década de 70 e 80 do XIX e que produziram reflexões teórico
filosóficas na década de 80. Contra toda uma bibliografia consagrada, ela defende que as idéias
estrangeiras serviram a uma intervenção política, a uma crítica à situação local. Ao afirmar que
o intuito daqueles homens era mais o de atuar politicamente com tais idéias do que construir
reflexões teóricas coerentes e universais, a autora constata, assim, que os campos político e
intelectual estariam muito mais ligados naquele momento do que até aqui se considerou:
O pressuposto da autonomia do campo intelectual, quero argumentar, é de validade
duvidosa para o Brasil da segunda metade do século XIX. A separação entre um
campo político e outro intelectual estava ainda em processo mesmo na Europa. Na
França e na Inglaterra, o próprio termo “intelectual” só se firma nos anos 1870. (...) O
contexto intelectual do oitocentos europeu tem uma clivagem política forte e suas
circunscrições – “escolas” – teóricas são frouxas. Se nem mesmo na “matriz” havia
teorias puras e bem delineadas à disposição, não há razão para tomar as classificações
“teóricas” como critério para a leitura das obras da geração de 1870 (ALONSO, 2000,
p.6).

Tais afirmações de Alonso (2000), quando reitera a preponderância da esfera política
sobre a intelectual no período, parecem ser também pertinentes e válidas para o entendimento
das relações estabelecidas, no século XIX, entre a política e várias outras áreas como o
jornalismo, literatura, teatro, história e ciência. Muitos estudos apontam para isso.
O próprio D. Pedro II irá utilizar a imprensa como complemento à efetivação de seus
planos de centralização política do Império. Quem nos esclarece a este respeito é Freitas :
No mesmo momento em que se preparava o golpe fatal sobre o tráfico [negreiro], era
fundada a revista Guanabara, pelas mãos de Manuel de Araújo PortoAlegre, Joaquim
Manuel de Macedo e Gonçalves Dias. A Guanabara nasceu em 1849, teve vida mais
ou menos regular até 1852 e acabou em 1855.
(...)
Com esse espírito, a Guanabara terá plenamente justificada a sua existência. Nas
páginas da revista, o elogio do Imperador Pedro II e, por extensão, o elogio da nação
cordial possuem destaque especial. E PortoAlegre é a figura que emblematiza essa
literatura encomiástica. (...) Por exemplo, em 1854 o artista é designado para dirigir a
Academia de BelasArtes, graças à intervenção de Pedro II. Em pagamento desses
favores, o poeta se prestava ao elogio da ordem e à contribuição para a construção de
uma imagem reluzente do Império dos trópicos (2002, p.2932)

D. Pedro II fará questão, inclusive, de envolver conjuntamente concepções de história,
literatura e ciência na execução de seu projeto político de construção da imagem da nação,
conforme ainda nos indica o trabalho de Freitas:
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Cabe lembrar ainda que o Romantismo, ao debruçarse sobre a natureza brasileira
como fonte de inspiração, incluía os discursos dos naturalistas em seu bojo. Não por
acaso, a Guanabara possuía uma seção para publicação de trabalhos científicos. E não
por acaso também, a Comissão Científica de Exploração, criada em 1859, com
influência e apoio do Imperador, tinha como um de seus diretores o poeta Gonçalves
Dias, que se ocupava da Seção de Etnografia e Narrativa de Viagem. (...) Mas a
presença ali do poeta atesta as relações que a prática científica estabeleceu naquele
momento com o Movimento Romântico. A ciência constitui, então, parte do discurso
sobre a nação (2000, p.34)

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado em 1838 também foi
influenciado pelas concepções políticas preconizadas pelo Imperador Pedro II, que passa a ser
assíduo nas reuniões do instituto nos anos de 1849 e 1850 (Cf. GUIMARÃES, 1988). Já em
1851 o Imperador aparece explicitamente como o protetor do Instituto. Seus membros são na
sua maioria, políticos do Império. São financiados pelo Imperador e se associam aos moldes
das antigas academias iluministas do século XVIII. O mais interessante a ser ressaltado é que
estes membros tinham consciência do tipo de história que queriam produzir e dos porquês de
escreverem de uma forma e não de outra a história do Brasil. Em outras palavras, estavam
conscientes da dimensão política do discurso histórico, sobretudo para o presente de sua
produção: Queriam integrar as províncias, conhecer os indígenas, conhecer as fronteiras e
difundir o patriotismo. Elogio da ordem, da mistura das três raças, do passado português que
representava a ligação com a Europa civilizada e da perseguição do estatuto de civilizado
através do Progresso.
Além de influenciar claramente nos discursos produzidos e veiculados pelo Jornalismo,
pela Literatura, pela Ciência e pelo discurso Histórico do período, a questão nacional viria a se
intrometer ainda em outra prática cultural do período: no Teatro. Souza acha importante
destacar um ponto em sua pesquisa:
A posição social atribuída aos literatos brasileiros, assumida sobretudo após a
independência política e em conexão estreita com a noção de nacionalismo, que
permitiu a união entre literatura e política (...). Desejosos de complementar a
independência política no plano estético, esses literatos utilizaramse do nacionalismo
como pretexto para justificar sua ação criadora, como critério de afirmação de
dignidade do escritor e como recurso para legitimar uma atitude militante de
transmissão de determinados valores e visões de mundo. Dentro desta tendência mais
geral de criação de uma literatura nacional, estava inserida, sem dúvida, a questão da
dramaturgia, que, com o advento do realismo e de uma noção de arte com caráter
pedagógico, abriuse para nossos literatos como um campo efetivo de intervenção
política (2002, p.2627).
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Os escritores que virão a publicar com maior vigor na década de setenta do século XIX
também irão permanecer nos quadros de uma política nacional para a literatura, mas não de
maneira oficial conforme o fizeram PortoAlegre, Manuel de Macedo e Gonçalves Dias.
Machado de Assis e Bernardo Guimarães fariam um uso mais contestador do viés político
literário, conforme estudos recentes têm pontuado. A respeito da pesquisa que Faria Filho
realizou sobre a obra de Bernardo Guimarães ele afirma:
Do percurso da pesquisa à escrita do texto, um aspecto foi adquirindo centralidade: de
certa forma fui me deparando com um Bernardo Guimarães muito desconhecido para
mim e, de alguma forma, para muitos dos leitores da história da literatura brasileira.
De alguma forma e por diversos motivos, fui descobrindo um escritor muito diferente
daquele que me era dado a conhecer pelos textos de história da literatura que eu vinha
lendo. Muito longe de ser um simples contador de casos – como se contar caso fosse
assim, simples! – fui encontrando um escritor profundamente consciente do fazer
literário e do lugar da literatura na vida nacional naquele momento histórico (2004,
p.7)2.

Com base nesses estudos percebese que o tema da Nação aparece, portanto, como uma
parte fundamental do repertório daquele período. Algo do qual não se podia fugir. Para se
pensar qualquer inovação, deviase partir desse grande tema que ocupou um lugar de destaque,
por assim dizer, na pauta do debate público ao longo de toda a segunda metade do século XIX.
A Europa como antimodelo para a formação da literatura brasileira nos textos críticos de
Bernardo Guimarães
Bernardo Guimarães3 e outros dois bacharéis mineiros, Flávio Farnese e Lafaiete
Rodrigues, se juntaram no início de 1859, no Rio de Janeiro, então Corte do Império do Brasil,
para fundarem uma “folha” liberal intitulada A Actualidade. Ao longo de todas as publicações
é notável a postura vigilante e denuncista assumida pelo periódico. Nele também encontramos
reflexões sobre temas diversos como opiniões sobre literatura, história do Brasil, sobre a
política e sobre o papel da imprensa naquele contexto. E um assunto ganha destaque: a questão
da nação. Mesmo quando o assunto era a literatura. No artigo de crítica literária, intitulado

2 Em minha dissertação e em minha tese aprofundo esta percepção apontada por Faria Filho (2004) em relação à
literatura de Bernardo Guimarães (Cf. ZICA, 2008; 2011).
3 Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu em 1825 em Ouro Preto e, também nesta cidade, morreu em 1884.
Bacharelouse em Direito em São Paulo em 1852 quando publicou seu primeiro livro de poesias. Foi professor de
Filologia e Língua Nacional em Ouro Preto de 1854 a 1858, jornalista na Corte de 1859 a 1861, juiz em Goiás de 1861
a 1863, e, a partir daí, professor de Retórica e Poética em Ouro Preto, Congonhas do Campo e Queluz. Nesta fase ele
publicaria seus romances e só pararia de escrever em 1883, um ano antes de sua morte.
Linguagem no Mundo, Mundo na Linguagem

380

“Revista Literária”, publicado naquele jornal em 01/10/1859, a literatura vai aparecer como
um problema nacional:
O maior ou menor grau de perfeição, a que tem atingido [a literatura], dão a medida do
grau do vigor e desenvolvimento a que tem chegado uma nacionalidade qualquer. (...)
Entre nós, nação de ontem, as letras também se acham na infância. O espírito
nacional, ainda não bem pronunciado, ainda não robustecido por tradições gloriosas de
um longo passado, ainda não transparece em nossa literatura de um modo enérgico e
original (Grifos adicionados).

Somada à questão da nação, está também estampada nessas páginas de crítica literária,
publicadas em 01/10/1859, n’A Actualidade, a vontade de instituir, por meio dela, uma política
para a literatura:
Julgamos que a ela [crítica literária] compete uma tarefa muito ativa, uma missão
importante no desenvolvimento literário de um povo. (...) Cumpre quebrar este
silencio, despertar o publico dessa profunda indiferença, com que soe acolher os
produtos de nossa literatura. – Bons ou maus eles devem ser estudados, e submetidos
aos juízos da crítica, para que os talentos inexperientes conheçam os escolhos, que
devem evitar, e os modelos, que podem adotar (Grifos Adicionados).

Essas questões não são surpreendentes, se levamos em conta os estudos acima
mencionados. Essa era uma questão quase tácita para aquele período. O que deve nos
interessar então é a maneira como esse assunto era tratado em cada discurso específico. É
nesse sentido que gostaríamos de analisar alguns trechos da crítica literária produzida por
Bernardo Guimarães alguns anos mais tarde. Falamos do prólogo que escreveu para seu livro
de poesias intitulado Folhas de Outono, de1883.
Para justificar sua política nacionalista para a literatura, representará, em sua opinião
crítica, a literatura européia, hegemônica no período, como velha, fraca, doente, fria,
impotente:
A moderna crítica literária, – principalmente no Brasil, onde ela, no meu entender é
inteiramente descabida, – atrelada ao carro da filosofia positivista, que hoje
predomina, e identificandose com ela, pretende cortar as asas à inspiração, vedarlhe
o espaço livre, e obrigála a arrastarse fatalmente por uma senda por ela
cientificamente demarcada.
Está no gosto deste século do vapor, das vias férreas, e da febre do progresso material,
e constitui uma espécie de engenharia literária, marcando rumos e nivelamentos, e
assentando trilhos, pelos quais têm de rodar irremissivelmente as musas de todos os
poetas, á maneira de vagões arrastados pela locomotiva.
Pareceme, contudo, que esse sistema críticofilosóficopositivista, o mais que pode
conseguir é abafar, ou amesquinhar a inspiração, suprimir mesmo a poesia, mas nunca
criar, nem mesmo dirigir a nascente literatura de uma nacionalidade nova. Se alguma
cousa dela pode resultar, será uma literatura fria e raquítica, factícia e convencional,
que poderá constituir um ofício, mas nunca uma arte verdadeiramente inspirada, e
criadora.
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Creio que os poetas brasileiros, nascidos no seio de uma pátria nova, e cheia de seiva
juvenil, não devem ter os olhos incessantemente fixos nas freqüentes evoluções das
literaturas cansadas das nações do velho mundo.
Se eles têm em si sangue novo e vivificante, para que recorrer ao expediente da
transfusão de sangue velho e viciado por contínuas fases de transformações?
O que pode ter de comum a musa brasileira com as musas que inspiraram Goethe o
panteísta, Byron o céptico misantropo, Musset o sensualista tresvairado?...
Para que havemos de nos enredar nos mistérios herméticos do Fausto, nas paixões
turbulentas, sombrias, libertinas de Lara, de Manfredo, de D. Juan, de Rolla?...
(GUIMARÃES, 1959. Grifos Adicionados).

Ora, os europeus são os grandes modelos nesse período, não os brasileiros. Portanto a
literatura européia não é impotente. É ela quem influencia os novos escritores, como o próprio
autor menciona. Essa inversão proposta por Bernardo Guimarães nos faz lembrar do que
Sigmund Freud postula em Psicologia de Grupo e Análise do Ego (1996 [1921]). Num
processo de simplificação de uma realidade que é incômoda ao indivíduo, no caso a
“dependência” brasileira em relação à Europa, estigmatizase o outro como um modo de
satisfação narcísica. Localizase o “mal” num Outro criado, como uma tentativa de se livrar
incômodo da presença desse “mal” em si.
Nem por isso podemos dizer que esse procedimento utilizado por Guimarães era uma
“ingenuidade”. Seríamos anacrônicos. Esse tipo de procedimento era levado a sério, como uma
maneira de lidar com a falta de tradição da literatura brasileira no século XIX, incômoda para
muitos intelectuais daquele período, já que era vista por eles como uma falta grave.
Literatura para a Política: um poeta em meio à Guerra do Paraguai
A leitura de jornais produzidos em Ouro Preto, entre 1869 e 1872, nos indica que
Bernardo Guimarães era reconhecido na então capital da Província como o grande poeta de
Minas Gerais. Devido a essa posição de destaque, sua contribuição era almejada pelos jornais
conservadores e liberais (Liberal de Minas X Noticiador de Minas), nesse período em que a
Guerra do Paraguai (18651871) está chegando ao fim e a disputa pela memória desse conflito
já está iniciada entre os dois partidos.
Em 1869, a Guerra do Paraguai já está quase definida e a sensação que se tem, ao
lermos os jornais do período, é a de que um fim favorável aos brasileiros está próximo. Os
conservadores reclamam a proeminência de Duque de Caxias, que também era conservador,
como o grande responsável pelos sucessos do exército brasileiro na Campanha do Paraguai.
Não era surpreendente, por conseguinte, que o Noticiador de Minas, que era Conservador, em
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sua Ed.121 (26/06/1869), desse espaço em suas colunas para aquele militar, conforme lêse em
A pedido:
<< Illmos. srs. – Agradeço de coração a câmara municipal da cidade de Ouro Preto,
capital da província de Minas Gerais, as felicitações que me dirige, pelos brilhantes
feitos do exército brasileiro, que tive a fortuna de comandar nos campos do Paraguai.
Eu aceito essas felicitações, unicamente, como uma prova de bondade e benevolência
da parte dessa digna província e ilustrada corporação, pois que tenho consciência de
que dela só é credor o mesmo exército, cabendome, apenas, a glória de ter sido
testemunha ocular de seu valor, intrepidez, e constância nos maiores sofrimentos e
provações de tão árdua campanha; porquanto, nada mais fiz do que cumprir o meu
dever como brasileiro e como soldado. Aceite, pois, a câmara municipal da cidade de
Ouro Preto o meu eterno reconhecimento e gratidão. (...) >> Duque de Caxias

Alguns meses depois, a disputa continuava e Duque de Caxias seguia sendo relembrado
pelos conservadores como o grande responsável pelo sucesso das tropas brasileiras no
Paraguai (Noticiador de Minas, Ed. 151, 25/09/1869):
– A guerra chega a seu fim. Foi uma boa inspiração ao gabinete de 16 de julho
[conservador], a escolha que fez S. A. o sr. Conde d’Eu para comandar o nosso
exército. O ilustre príncipe tem revelado a ciência da guerra, e a coragem de alguns
heróis de sua família.
Esta guerra feita com os conservadores, que os liberais recrutaram, dirigida pelo
ilustre Duque de Caxias, concluída pelo nosso valoroso príncipe, é mais um florão que
a história há de um dia engastar na coroa, que deve eleger o partido nacional, o grande
partido conservador.

Mas os liberais contestaram fortemente toda essa influência. Testemunha disso é a
transcrição que o jornal conservador o Noticiador de Minas fez do Conservador da
Campanha, em seu número 162 (30/10/1869), simplesmente intitulada de O duque de Caxias,
na qual o editor se mostra furioso com as críticas que eram feitas ao duque e por isso escrevia
em sua defesa:
Neste livre, mas desventurado Brazil, pobre do cidadão que, embora por alto
merecimento, chega às eminências das hierarquia social!
A grita desenfreada dos difamadores, a voz rouquenha da inveja, o rugeruge sombrio
de miseráveis intrigantes, são urzes que na liça política dilaceram as túnicas dos mais
valentes e esforçados lidadores.
(...)
Nosso desígnio é apenas lavrar um protesto em nome da consciência nacional e do
pundonor brasileiro, contra as truanescas chocarrices, grosseiras injúrias, pérfidas
calúnias e até (miséria!) obscenos epigramas que é hoje moda, em certa classe de
espíritos pervertidos, lançar ao mais ilustre e benemérito cidadão brasileiro, depois do
Imperador, o ínclito duque de Caxias.
O duque de Caxias é presentemente o mote obrigado das glosas indecentes da
imprensa licenciosa ou, na expressão de um escritor contemporâneo, a bigorna onde
malham todos os martelos da calúnia e da difamação.
(Jornal O Noticiador de Minas, edição 162, 30/10/1869).
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Talvez não coincidentemente, no único exemplar do Liberal de Minas do ano de 1870
que restou no Arquivo Público Mineiro, encontramos uma brincadeira por parte de alguns de
seus colaboradores em relação à exaltação dos conservadores na defesa empedernida que
faziam da figura de Duque de Caxias, que, pelo jeito, continuava sendo criticada. A edição é a
de número 98 (21/04/1870) e a sessão, em que aparece a ironia, traz o título de Mofinas:
DECRETO
Nós Camilo Modesto Firmiano Zinabre && decretamos o seguinte, que será fielmente
observado no estado de Santa Bárbara:
Art. Único. É absolutamente proibido e nem consentimos que neste Estado se fale mal
de s. a. o sr. duque de Caxias.
Francisco Silveira Zinabre do nosso conselho assim o tenha entendido e faça executar
&&.
D. Xico Zinabre Silveira.
(Jornal O Noticiador de Minas, edição 98, 21/04/1870).

Em meio a essa contenda, na qual liberais e conservadores lutavam por definir uma
imagem que fosse mais favorável a cada um de seus partidos a respeito do que teria sido a
experiência da Guerra do Paraguai, Bernardo Guimarães então toma partido e dá sua
contribuição ao lado dos liberais. O autor mineiro irá publicar em partes, na folha liberal mais
influente do país no período, A Reforma, editada no Rio de janeiro, uma poesia épica na qual
pretendeu “reconstituir” com riqueza de detalhes todas as etapas da Guerra do Paraguai, mas
ao mesmo tempo realizando, como veremos, um esforço a mais para a consolidação da visão
liberal daquele conflito4.
Não é a temática da guerra em si, o que chama mais atenção, e sim os personagens que
Bernardo Guimarães elege para sua poesiahistória. O apagamento de Duque de Caxias, herói
dos conservadores, e a exaltação do General Osório em sua versão poética da história política
foi a maior contribuição dada pelo escritor aos liberais naquele momento.
Parece valer para o Brasil o que Wolf Lepenies (1996) constatou estudando os casos da
Alemanha, França e Inglaterra: até a passagem do século XIX para o XX, a literatura foi
explicitamente utilizada como uma forma de interpretação do mundo e atuação no mundo,
baseandose muitas vezes em pesquisas. Só depois desse período essa função se desloca com
maior nitidez para as ciências sociais.

4 Para saber mais sobre esse conflito entre Liberais e Conservadores em torno da Guerra do Paraguai, ver Iglesias (1993,
p.181).
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